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Sammanfattning 

Antalet personer som lever med någon form av rörelsenedsättning i Sverige idag är 

567 000 och utav dessa är 7000 barn. Detta försvårar vardagen och livet i hemmet. 

Genom att skapa ett hem som är anpassad efter deras och familjens behov ges en 

chans till utveckling för varje individ samt ett tryggare hem.  

Men den växande bostadsmarknaden idag är kraven större på en mer flexibel bostad 

som möjliggör en lättare anpassning och gör så att en familj kan bo kvar längre i sitt 

hem. Med detta finns också fördelar bl.a. ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Det finns ett antal olika lagar och standarder som ska reglera tillgänglighet i bostäder. 

Det är dock osäkert om denna är tillräcklig och möter alla de behov som finns i 

familjer där en eller flera personer har nedsatt rörelseförmåga.  

I detta arbete undersökts ett typhus från Myresjöhus. Bostaden är en enplansvilla med 

en byggnadsarea på 154 m2 tänkt för 4−5 personer. Denna villa används som ett 

undersökande exempel för att se om och hur en invändig anpassning är möjlig utan 

att ändra husets ytterväggar och mått.      

 

Resultatet presenterar målgruppens och tillgänglighetskonsults åsikter och behov 

kring tillgänglighet i bostaden. Sammanställningen av deras svar tillsammans med  

SS 91 42 21 och SS 91 42 22 har sedan resulterat i ett antal olika ritningar med fokus 

på bostadens utformning och tekniska lösningar.  
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Summary 

The number of people living with some form of reduced mobility in Sweden today 

are 567 000 and 7000 of these are children. This complicates everyday living and life 

at home. By creating a home that is adapted to the needs of both the child and family, 

allows for the development of each individual and offers a safer home. 

In today’s growing housing market there is a demand for more flexible homes, 

homes that more easily adapt to changing needs allowing families to stay longer. 

There are advantages with this, including economic one. 

There are several different laws and standards that regulate housing accessibility. 

However, it is not certain this is enough and meets all the needs of families where 

one or more people have reduced mobility. 

As part of this work, a Myresjöhus was investigated. The residence is a single-story 

house with a building area of 154 m2, meant for 4−5 people. This house is used as an 

exploratory example to see if and how internal adjustments are possible without 

changing external walls and measurements. 

The result presents the target groups and accessibility expert's views and needs 

regarding accessibility in the home. The compilation of their answers together with  

SS 91 42 21 and SS 91 42 22 has subsequently resulted in a number of different 

drawings focusing on housing design and technical solutions. 
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Abstract 

Många människor lever idag med någon form av rörelsenedsättning. Att planera en 

bostad bör till stor del handla om tillgänglighet och användbarhet där alla människor 

ska kunna leva på lika villkor oavsett behov. Det här arbetet undersöker om de lagar 

och regler som redan finns angående tillgänglighetsanpassning är tillräckliga och vad 

som krävs utöver detta med fokus på entré, badrum, kök samt brukarens sovrum. 

 

Nyckelord: Tillgänglighet, Tillgänglighetsanpassning, Svensk Standard, Bostad, 

Funktionsnedsättning, Utformning, Rullstol, Flexibilitet, Användbarhet 
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Förord 

Detta examensarbete har skrivits i samband med examination inom programmet 

Byggnadsutformning, 180 högskolepoäng, vid Linnéuniversitetet i Växjö. I och med 
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programansvarig Åke Tyrberg och har därefter omarbetats till denna rapport.  

Att utforma och anpassa en bostad som är tillgänglig för alla människor i samhället 

oavsett personens rörelseförmåga är ett viktigt ämne som vi anser behöver diskuteras 

oftare för ett mer jämnlikt samhälle.  

Tack till alla familjer och assistenter till brukaren som har ställt upp och svarat på 

våra intervjufrågor.  

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Åke Tyrberg för all din hjälp och 

synpunkter du har bidragit med under arbetets gång. Även tack till Gunilla Svensson, 

Gunilla Svensson Arkitekbyrå AB och Jan Johansson, OBOS Sverige AB och 

Myresjöhus, för de ritningar som har använts.  

Ett sista men extra stort tack till Maarit Lundwall, tillgänglighetskonsult på Tyréns 

AB, för alla råd och den tid du avsatt för att hjälpa oss att komma framåt i vårt 

arbete.  

 

Lisa Lindström         &         Julia Lätt 
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1 Introduktion 

I Sverige idag lever ungefär 567 000 personer med någon form av 

rörelsenedsättning och av dessa är 7000 barn (Habilitering & hälsa 2016). 

Att leva med rörelsenedsättning kan försvåra vardagen och livet i hemmet. 

Genom en anpassad bostad kan de hinder som finns i hemmet minska och 

där igenom skapa ett tryggare, mer användbart och lätthanterligt hem 

(Aplin et al. 2015) samt ge individen en chans till utveckling (Svensson 

2015). Detta är av vikt då det har gjorts undersökningar som menar att barn 

med nedsatt rörelseförmåga som lever i ett icke tillgänglighetsanpassat hem 

ofta känner sig avgränsade och mer beroende än nödvändigt av andra 

personer då de t.ex. måste förlita sig på att en vuxen kan förflytta dem 

eftersom de själva inte kan röra sig (Imrie 2003).   

De förändringar som görs för att tillgänglighetsanpassa en bostad har dock 

inte enbart en positiv utgång. Dessa kan skapa påfrestningar på relationer i 

familjen då brukaren är beroende av en högre levnadsstandard och denna 

standard sätts framför andra familjemedlemmar och deras anspråk (Aplin et 

al. 2015). Det är därför viktigt att bostaden baserar sig på att alla människor 

är olika och har olika behov så att alla i hushållet kan deltaga på lika villkor 

(Svensson 2015).  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Anpassning av bostäder för personer med olika förutsättningar och behov är 

idag en viktig del av både nyproduktion och ombyggnation (Svensson 

2015). Idag ökar kraven på att skapa fler flexibla bostäder framställda för ett 

antal olika ändamål. Med detta växer även behovet av att se över om de krav 

som ställs på tillgänglighet idag är i fas med den utveckling som sker på 

bostadsmarknaden (Johansson et al. 2007).  

Idag finns det ett antal lagar, förordningar samt föreskrifter som reglerar 

tillgänglighet och användbarhet för miljön i en bostad. Kraven på 

tillgänglighetsanpassning ställs främst av PBL, Plan- och bygglagen 

(2010:900) och PBF, Plan och byggförordningen (2011:338). I BBR, 

Boverkets byggregler (2015) ges regler om hur kraven i PBL samt PBF ska 

följas och tillämpas. Regler kring tillgänglighet baserat på relevant forskning 

är idag ett krav för en god hälsa och levnadsstandard för personer med 

funktionshinder (Helle et al. 2011).  

I SS, Svensk Standard 91 42 21 (2006) fastställs att standarden “normal 

nivå” vid utformningen av en bostad inte uppfyller alla krav för en person i 

rullstol. Inte heller en anpassning efter ”höjd nivå” kan anses vara optimal 

då de personliga behoven skiljer sig mycket från människa till människa. 

Den höjda nivån ligger idag till grund för en funktionsanpassad bostad, 
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men innefattar denna verkligen alla komponenter som efterfrågas idag eller 

finns det ytterligare aspekter att undersöka och förbättra?  

1.2 Mål och Syfte 

Målet är att ta fram ett underlag med riktlinjer för funktionsanpassning för 

framtida bostäder i ett plan, för att familjer med barn som har nedsatt 

rörelseförmåga ska kunna leva under liknande förutsättningar som en familj 

med icke rörelsehindrade barn.  

Syftet med arbetet är att analysera ifall de mått och riktlinjer som finns i 

Svensk Standard, höjd nivå, är tillräckliga för de behov som en familj 

med ett barn med nedsatt rörelseförmåga har. Syftet är även att analysera 

den befintliga standarden för tillgänglighet samt ta fram eventuella ändringar 

eller tillägg med familjens behov i centrum. Att skapa bättre förutsättningar i 

bostaden för familjer med särskilda behov och att visa på fördelarna det 

finns med att bygga flexibla bostäder där bostaden lätt kan anpassas efter 

levnadsvillkoren. 

1.3 Avgränsningar 

Den målgrupp som kommer att analyseras är barn och unga vuxna som bor 

hemma, har nedsatt rörelseförmåga och där assistans krävs i stort sett dygnet 

runt. Byggnaden som kommer att undersökas är ett typhus från företaget 

Myresjöhus i ett plan som är utformat efter Svensk Standard, normal nivå. 

Bostaden ska utformas efter de mått och riktlinjer som krävs för att uppfylla 

målet. Flexibilitet ska tillämpas i bostaden i form av alternativa 

planlösningar där en assistent ska kunna övernatta vid behov. Bostaden 

utformas efter en familj på fyra till fem personer där minst ett barn sitter i 

rullstol. De rum i bostaden som främst kommer analyseras är entré, badrum, 

kök och sovrum. Dessa är det mest utsatta ytorna och rum där personen i 

fråga kan behöva extra mycket assistans och speciella tekniska lösningar.   

Arbetet kommer ej att beröra byggnadens utvändiga area, BYA, 

utomhusmiljön och inte beräkningar gällande konstruktionen av 

byggnaden eller vilka väggar som är bärande. Vissa tekniska 

aspekter kommer tas med i beaktning t.ex. personlyft. Byggnader i två plan 

kommer ej att undersökas då dessa inte anses vara anpassade för 

målgruppen. Den ekonomiska aspekten gällande kostnader för ombyggnad 

eller anpassning av bostaden tas ej upp i någon större utsträckning, endast i 

frågan om flexibla planlösningar och eventuella besparingar som kan göras 

genom tillämpning av detta samt hur målgruppen ser på kostnader kring 

nödvändiga modifieringar i bostaden. 
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2 Teoretiska utgångspunkter och objektsbeskrivning 

2.1 Begrepp 

2.1.1 Tillgänglighet och användbarhet 

Tillgänglighet och användbarhet går hand i hand och beskriver vad som 

krävs för att alla människor, oavsett rörelseförmåga, ska kunna delta på lika 

villkor samt förflytta sig fritt och säkert i den avsedda miljön utan behov av 

hjälp. Detta uppnås genom att den byggda miljön är anpassad för brukaren, 

t.ex. genom ett jämnt underlag, avsaknad av trösklar, rymliga passager. Det 

innebär också att ytorna i miljön är tillräckligt stora så att rullstolen kan 

manövreras fritt utan att stöta på hinder (Myndigheten för delaktigheten 

2015).   

Skillnaden mellan de olika begreppen är att tillgänglighet är ett mått på hur 

brukaren tar sig fram för att nå sitt mål medan användbarhet tillämpas för att 

se hur effektiv användningen är och vilka chanser som finns för att delta i 

den avsedda miljön (Myndigheten för delaktighet 2015).  

2.1.2 Funktionsnedsättning 

En funktionsnedsättning är kopplad till en person, den uppstår vid en skada, 

sjukdom eller är medfödd, och beskriver en fysisk, psykisk eller intellektuell 

nedsättning av en persons funktionsförmåga. Tillståndet kan bli bestående 

hela livet eller gå över av sig själv (Svensson 2015).  

2.1.3 Funktionsmått 

Funktionsmåtten för en rullstol eller för olika möbler anger den 

betjäningsarea eller passagearea som måste uppnås i en miljö. Detta innebär 

att det runt omkring en möbel, mellan möbler, mellan två stycken väggar 

eller mellan vägg och möbel ska finnas ett visst avstånd för rullstol samt 

assistent att verka (SS 91 42 22:2006). 

2.1.4 Funktionshinder 

Ett funktionshinder uppstår när miljö och omgivning är svår att nå eller svår 

att klara av för en person med funktionsnedsättning, t.ex. att personen har 

svårt att klara sig själv, sociala relationer och ta sig fram fritt i bostaden. 

Olika hinder för olika människor uppstår på grund av att alla har olika 

förutsättningar samt olikheter i utformning av miljön. En miljö med god 
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tillgänglighet och utformning kan ge möjlighet till ett större deltagande i det 

sociala livet (Svensson 2015). 

2.2 Tillgänglighetsanpassning i bostäder 

Enligt Boverkets Byggregler (2017) ska alla byggnader vara tillgängliga och 

användningsbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

För att detta ska uppnås och för att undvika en extra kostnad vid eventuell 

ombyggnad måste de föreskrifter och råd som finns tillgängliga tas med i 

beaktandet genom hela byggprocessen, från idé till färdig byggnad. 

Förutsättningarna är att alla människor är olika och har olika behov, därför 

måste utformningen av byggnaderna ha ett brett perspektiv som passar alla 

(Svensson 2015).   

Att funktion i armar, bål, ben och händer är försämrad är olika typer av 

nedsatt rörelseförmåga och kan leda till att personen kan behöva använda sig 

utav rullstol, käpp eller rollator. Nedsatt hörsel, syn och utvecklingsstörning 

samt hjärnskada är exempel på nedsatt orienteringsförmåga (BBR 3:112).   

Tillgängligheten i bostäder anpassas efter brukarna och deras behov men 

också efter familj och assistenter till personer i rullstol för att underlätta det 

vardagliga livet och den assistans personen ifråga behöver (Svensson 2015).  

2.2.1 FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 

Den 13 december 2006 antogs FN:s generalförsamling konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den 30 mars 2007 

undertecknades den av 82 länder, däribland Sverige (Regeringen 2008).    

  

Konventionens syfte är att ge förslag på hur varje land kan upphäva de 

hinder som finns för personer med funktionsnedsättning och hur de 

mänskliga rättigheterna ska tillämpas så att alla människor har lika stor 

chans att leva ett fulländat liv (Regeringen 2008).  

2.2.2 Plan- och Bygglagen 

Plan- och Bygglagen är en lag som innefattar bestämmelser kring t.ex. 

översiktsplan, bygglov och planläggningen av vatten, mark samt byggande. 

Kommunen är tillsynsmyndighet att lagen efterfljs och förvaltas på rätt sätt. 

Lagen skyddar också byggnader som innehar historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden (Plan- och Bygglagen 2010).  
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2.2.3 Plan- och Byggförordningen 

Plan- och Byggförordningen trädde ikraft 2 maj 2011 och är en 

sammansättning av fyra tidigare förordningar (Boverket 2017). 

Förordningen förfogar över bestämmelser kring t.ex. funktions- och 

säkerhetsåtgärder, krav på byggnadsverk och bemyndiganden, dock kan 

dessa ändras eller få tillägg (Plan- och Byggförordningen 2011).  

2.2.4 Boverkets Byggregler 

Boverkets Byggregler (2015) innehåller föreskrifter och råd på hur en 

byggnad ska utformas och är uppdelad i olika avsnitt. Kap 3.1 beskriver 

tillgänglighet och användbarhet och hur de berör utomhusmiljö, 

inomhusmiljö, entréer, lokaler och enskilda bostäder i ett plan. Kap 3.2 

innehåller utformnings- och tekniska egenskapskraven. Syftet med 

föreskrifterna är att alla människor i samhället, oavsett behov, ska kunna 

medverka på lika villkor. Dessa regler är enligt Helle et al. (2011) ett krav 

idag för att personer med funktionshinder ska kunna ha en god hälsa och en 

bra levnadsstandard.   

2.2.5 ALM (BFS 2011:5-ALM 2 ) och HIN (BFS 2013:9-HIN 3) 

Tillgänglighet på allmän plats (ALM) samt enkelt avhjälpta hinder (HIN) 

kommer inte att beröras i någon större utsträckning i detta arbete, men 

det kan vara en fördel att känna till att dessa existerar. HIN behandlar 

tillgängligheten i och till lokaler för allmänheten, dvs. inte i privata bostäder 

och arbetsplatser där allmänheten inte har tillträde. ALM behandlar 

tillgängligheten i andra byggnader än bostäder och vid platser för 

allmänheten. I Boverkets Byggregler (2015) kan mer detaljerad information 

kring dessa bestämmelser hittas. 

2.2.6 Svensk Standard – byggnadsutformning – invändiga mått 

”En bostad enligt standarderna SS 91 42 21 (normalnivå) och SS 91 

42 22 kan anses vara ändamålsenliga utformad och utrustad samt 

tillgänglig och användbar för t.ex. personer som använder rullstol” 

(SS 91 42 21:2006)  

Svensk Standard är en standard som t.ex. ger mått på bostadens standard och 

baserar sig på de aktiviteter som sker i hushållet, beroende av antalet 

personer och de funktioner som bostaden är avsedd för. Standarden ger ett 

underlag för hur olika mått på möbler, utrustning, inredning och 

betjäningsareor ska användas med hänsyn till de tre nivåerna, vilka är 

normal-, höjd- och sänkt nivå.   
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Föreskriften är frivillig och anses inte vara ett krav utan kan endast ses som 

absolut nödvändig då en myndighet upprättar regler kring underlaget eller då 

man tar upp någon av standardens nivåer i ett kontrakt mellan beställare och 

entreprenör (SS 91 42 21:2006). I BBR (2016) hänvisar man till Svensk 

Standard och dess råd uppmanas att följas.  

2.2.6.1 Normal nivå 

Normal nivå innebär grundläggande tillgänglighet och anger de mått som 

behövs i en bostad där en rullstol med måtten 700x1200 mm ska kunna 

användas, se Figur 1. Den vändradien som krävs är 1300 mm 

för inomhusrullstol (SS 91 42 21:2006).  

 

  
 

Figur 1: Mått för en manuell rullstol eller liten eldriven rullstoll, normal nivå (Figuren är hämtad från 

SS 94221 – Byggnadsutformning – Bostäder – Funktionsplanering och är återgiven med vederbörligt 

tillstånd av SIS Förlag AB, www.sis.se, 08-55552310) 

2.2.6.2 Höjd nivå 

Höjd nivå innebär utökad tillgänglighet och anger de mått som behövs i en 

bostad för stora grupper funktionshindrade, standarden innehar 

rullstolsmåtten 700x1300 mm se Figur 2. Vändradien som krävs är 1500 

mm för inomhusrullstol (SS 91 42 21:2006).  
 

 

Figur 2: Mått för en elektrisk rullstol med begränsad utomhusanvändning, höjd nivå (Figuren är 

hämtad från SS 94221 – Byggnadsutformning – Bostäder – Funktionsplanering och är återgiven med 

vederbörligt tillstånd av SIS Förlag AB, www.sis.se, 08-55552310) 

 

http://www.sis.se/
http://www.sis.se/
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2.2.7 Anpassning av bostäder från kommunen 

Personer och hyresvärdar som äger och använder en bostad permanent kan 

enligt lag (SFS 1992:1574) få bostadsanpassningsbidrag för egen eller 

hushållsmedlems räkning från den kommun bostaden är placerad i. Även 

hyresgäster kan få anpassning men då behöver de hyresvärdens medgivande 

för de ändringar som krävs (Boverket 2017). Det spelar ingen roll hur den 

sökandes ekonomiska situation ser ut, kommunen ska finansiera de 

kostnader som behövs för individens dagliga behov för att denne ska kunna 

leva och bo kvar i bostaden (Johansson et al. 2007).   

I Sverige har bostadsanpassning ökat i både mängd och kostnad med åren. 

2004 blev 63 300 bostäder godkända för bostadsanpassning och de 

vanligaste ändringarna är relaterade till badrum, nivåskillnader och hur man 

tar sig fram i bostaden (Johansson et al. 2007).  

2.3 Tekniska hjälpmedel 

Hur många hjälpmedel som behövs beror dels på brukarens tillstånd men 

också på vilka olika aktiviteter som görs dagligen. Att kunna använda dessa 

hjälpmedel är viktigt då personer med nedsatt rörelseförmåga kan känna sig 

avgränsade och beroende av andra för att t.ex. kunna förflytta sig i bostaden 

(Imrie 2003). Nedan finns några av de vanligaste och mest relevanta 

hjälpmedlen beskrivna. 

2.3.1 Rullstol  

En rullstol är ett hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga för att 

kunna förflytta sig (Nationalencyklopedin 2017) och utprovas individuellt 

till varje brukare. Det finns olika mått på hur stor yta en person i rullstol 

behöver för att kunna förflytta sig. Detta kan bland annat bero på rullstolens 

konstruktion och dess storlek eller om personen i fråga kan manövrera 

rullstolen själv eller om det behövs en eller flera hjälpare (Svensson 2015).    

Vändradien för en rullstol ritas oftast in på ritningarna som en cirkel, dock 

räcker inte dessa mått till för vissa rullstolar då en vändning oftast sker med 

flera olika rörelser. Det är därför viktigt att göra andra ytor i bostaden större 

för att en vändning ska bli möjlig, oberoende på rullstolens storlek 

(Svensson 2015).  

2.3.1.1 Manuell rullstol 

En manuell rullstols storlek beror på om det är en vuxen eller ett barn som 

brukar den. Barn använder en mindre rullstol än en vuxen och den blir därför 

utbytt med åren allt eftersom som individen växer. Rullstolen är utformad 

med stora hjul bak och små fram, detta för att de ska kunna styras lätt. Det 
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finns däremot en tendens att de små hjulen vänder sig på tvären, speciellt i 

hissar, och kan medföra att brukaren behöver hjälp med att vrida de till rätta. 

Bakom ryggen finns ett tippskydd för att förhindra att stolen välter 

baklänges, dock kan den slå i marken vid branta hinder och därmed hindra 

brukaren från att ta sig upp, se Figur 3 (Svensson 2015).  

 

  

Figur 3: Exempel av utformning av manuell rullstol (Egen bild 2017) 

2.3.1.2 Eldriven rullstol 

En eldriven rullstol har i stort sett samma storleksmått, oberoende på om det 

är ett barn eller vuxen som brukar den (Svensson 2015). För att få 

använda en eldriven rullstol krävs ett läkarintyg som intygar att övriga 

hjälpmedel inte täcker det behov av förflyttning som krävs. En kombinerad 

eldriven rullstol som är anpassad för både inomhus- och utomhusbruk ska i 

första hand tilldelas brukaren (Vårdgivarguiden 2016). Dock kan det uppstå 

problem ifall publika lokaler ej har den tillgänglighetsanpassning som krävs 

för rullstolens storlek (Svensson 2015).  

2.3.1.3 Transportstol 

När en rullstol inte får plats i utrymmen där ytan är begränsad kan 

en transportstol, smal stol, användas för att förflytta personer med nedsatt 

rörelseförmåga. Det får dock inte bli en lösning i publika lokaler att använda 

en transportstol för skapa tillgänglighet och användbarhet i lokalen, utan 

endast användas som ett hjälpmedel vid särskilda situationer (Svensson 

2015).  

2.3.2 Personlyft 

Vid kraftig rörelsenedsättning kan det behövas personlyft, 

antingen taklyft eller hjullyft, för att orka lyfta över brukaren från t.ex. 

rullstol till säng. Det kan också vara en nödvändighet att det finns personlyft 

i badrummet för att kunna utföra personliga behov (Svensson 2015).  
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2.3.2.1 Taklyft 

En taklyft innebär att åkvagnen sitter fast i taket med hjälp av en takskena 

och en lyftmotor eller att den förflyttas manuellt eller med en motor, se 

Figur 4. Det som bör tas med i arbetet med monteringen av en taklyft är till 

exempel takhöjden och eventuella installationer i taket. Taklyften upptar lika 

stor yta som en rullstol och den går att transportera mellan olika rum i 

bostaden. Dock kan dörröppningarna i höjdled behöva anpassas, alternativt 

att det finns ett lyftblock i varje rum som gör att man förflyttar lyftbygeln 

mellan dessa två (Svensson 2015).  

 

 

Figur 4: Exempel på utformning av taklyft (Svensson 2015) 

 

2.3.2.2 Hjullyft 

Det andra alternativet bland personlyftar är hjullyft. Den står på marken, 

förflyttas med hjul och är därmed inte bunden till någon del av bostaden, se 

Figur 5. En hjullyft bör inte transporteras mellan olika rum, då den behöver 

en viss yta att manövreras på (Svensson 2015).   

 

 

Figur 5: Exempel på utformning av hjullyft (Svensson 2015) 
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2.3.3 Hjälmedel i badrum 

Att ha förmågan av att kunna använda toalett och dusch privat har en stor 

betydelse för alla människor. Därför finns det olika hjälpmedel för personer 

med nedsatt rörelseförmåga så att de har möjlighet att kunna göra detta, 

själva eller med stöd (White et al. 2005).   

Då detta arbete endast berör individer som ej kan gå på toaletten eller duscha 

själv kommer endast två hjälpmedel som White et al. (2005) beskriver att 

behandlas i detta avsnitt. 

2.3.3.1 Höj- och sänkbar hygienstol 

En höj- och sänkbar hygienstol är främst utformad för personer som delvis 

kan utföra sina dagliga aktiviteter själv men också för de som inte kan göra 

det utan stöd, dock kan brukaren samverka i utförandet. Stolen fungerar 

genom att brukaren körs in i duschen eller över toaletten av assistenten, 

beroende på syftet, därefter justeras den till toalettens höjd. Det behövs inga 

toalettarmstöd på sidan av toaletten då hygienstolen är utrustad med 

armstöd. Hygienstolens design ger god bekvämlighet och stöd för olika 

personer och kroppsform (White et al. 2005).   

För att kunna använda en hygienstol i hemmet krävs det att det finns 

tillräckligt med yta i duschen och på båda sidorna av toaletten så att 

assistenten kan hjälpa brukaren på båda sidorna samt att de kan hjälpa till 

med av- och påklädning före och efter toalettbesöket. Det är också lämpligt 

att dörren är placerad mitt emot toaletten och duschen där bredvid för 

enkel inkörning och förflyttning (White et al. 2005).  

2.3.3.2 Multifunktionell hygienstol 

Den multifunktionella hygienstolen är speciellt tillämpad för personer som 

inte kan utöva sina dagliga aktiviteter självständigt, utan är i behov av stöd. 

Förutom att den användas till, och är likadant utrustad som höj- och 

sänkbara hygienstolen så innehar den också en funktioner som gör att 

assistenten t.ex. kan byta kläder på brukaren eller fälla bak hygienstolen och 

lyfta upp fötterna till ett nästan horisontellt läge medans denne sitter i stolen. 

I denna positionen krävs det ett större utrymme i badrummet (White et al. 

2005).   

Ur ergonomisk synpunkt och för en säker arbetssituation för assistenten är 

den multifunktionella hygienstolen det bästa alternativet p.g.a. att allt som 

behöver göras i badrummet kan göras i stolen utan att brukaren behöver 

flyttas (White et al. 2005).  
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2.4 Bostadens utformning 

“Bostäder ska dimensioneras och disponeras med hänsyn till sin 

långsiktiga användning.” (Boverket 2015)  

Idag ska bostäder planeras och byggas så att de på lång sikt lätt kan ändras 

och anpassas efter varje individs behov. Detsamma gäller för befintliga 

bostäder som genomgår en ombyggnad, där ombyggnaden åtminstone 

ska tillgänglighetsanpassas om det inte finns en rimlig förklaring till varför 

det inte går att anpassa hela bostaden. (Boverket 2015).  

Det har tidigare funnits koncept där projekt i Europa haft fokus på att skapa 

en bostad där det i framtiden finns möjlighet att genom konstruktion och 

planlösning ändra bostaden med tiden och med de eventuella nya krav som 

skapas. Dessa projekt förenar därmed tillgänglighet och anpassning genom 

gemensamma krav på t.ex. avsaknad av nivåskillnader i bostaden, enkelt 

manövrerade dörrar och fönster, anpassade toaletter mm. (Alonso 2002).  

Det finns många olika typer av lagar, regler, föreskrifter och råd gällande 

tillgänglighet. I samband med nyproduktion och ombyggnad går man efter 

olika mallar när det handlar om tillgänglighet och vid bygglovsskedet prövas 

kraven på tillgänglighet i byggnaden (Boverket 2015).  

Tillgänglighetsfrågor bör tas upp tidigt i planeringsskedet och integreras 

i processen kring utformning och planering då onödiga kostnader kan 

undvikas. Genom undersökningar och samarbete med brukare, personal, 

experter och familjer finns det möjlighet att skapa lika förutsättningar för 

alla människor (Svensson 2015). 

2.4.1 Planlösning 

Det finns inte endast en optimal planlösning som kommer att möta kraven 

från alla människor, detta eftersom det inte heller finns en "standard" 

människa att utforma en bostad efter då samtliga har olika behov. Genom att 

bygga anpassat och med god tillgänglighet har man alla dessa personer i 

åtanke vid uppförandet av en byggnad och därmed är bostaden också skapad 

för samtliga människor (Alonso 2002).   

Man bör utforma planlösningen med eftertanke för att undvika de hinder 

som finns i bostaden och därigenom skapas ett tryggare och lätthanterligt 

hem (Aplin et al. 2015). Sovrum och hygienrum bör finnas i nära anslutning 

till varandra och att passagerna är breda i bostaden. En smart 

planlösning skapas genom att se till de krav från familj, brukaren själv och 

assistenter har. Vilka krav som kan ställas på bostaden beror mycket på vilka 

krav vårdatagaren eller brukaren ställer, en person med mycket stora 

omvårdnadsbehov behöver kanske mer anpassningar än vad en person med 

lättare funktionsnedsättning gör (Svensson 2015). 
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2.4.2 Dörrar  

Enligt BBR 3:143 ska både entrédörrar och invändiga dörrar utformas så att 

personer med funktionshinder enkelt ska kunna öppna dessa. Från rullstol 

ska man även kunna öppna samt stänga en dörr och en rullstol ska enkelt 

kunna passera förbi utrymmen där förflyttning sker mellan olika rum. Även 

lås, handtag och manöverdon ska vara tillgängliga och utarbetas så att dessa 

kan användas av personer i rullstol.  

Trösklar bör undvikas om inte detta krävs p.g.a. klimatskäl eller fukt. Om en 

tröskel monteras ska denna vara fasad och låg för bättre tillgänglighet 

(Boverket 2015).   

2.4.3 Entré, groventré och klädkammare 

Enligt BBR 3:132 ska huvudentréer utformas med god tillgänglighet och 

placeras så att de är användbara för alla människor. I småhus kan detta 

tillgodoses genom att man i efterhand enkelt kan installera en ramp. Utöver 

huvudentré kan även groventré behöva anpassas så att denna blir tillgänglig 

om faktorer som terräng eller placering av bostaden gör att avstånden blir för 

långa mellan olika entréer.  

Enligt BBR 3:142 ska även entré och kommunikationsutrymmen utformas 

för att möta kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelseförmåga. I entréer ska det finnas utrymme för en rullstol att 

lätt kunna vända så att människor beroende av rullstol kan transportera sig. 

Entréer ska i bästa fall inte heller ha några nivåskillnader, skulle detta finnas 

ska en ramp eller hiss installeras.  

I SS 91 42 21 (2006) beskrivs mer ingående vilka mått och avstånd som 

gäller vid utformning av en bostad uppförd i normal nivå samt höjd nivå. 

De funktionsmått som gäller för entrén är följande, se Figur 6 a) och b). 

 

  

a) b) 

 

Figur 6: a) Utformning av entré, normal nivå och i  b) Utformning av entré, höjd nivå (Figurerna är 

hämtad från SS 94221 – Byggnadsutformning – Bostäder – Funktionsplanering och är återgiven med 

vederbörligt tillstånd av SIS Förlag AB, www.sis.se, 08-55552310)  

http://www.sis.se/
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2.4.4 Badrum 

I BBR 3:146 står det att minst ett badrum i bostaden ska utformas så att 

personer med nedsatt rörelseförmåga kan tillämpa rummet samt att det ska 

utformas så att det går att få plats för medhjälpare (Boverket 2015). De mått 

som är lämpliga ur tillgänglighetssynpunkt för badrum finns beskrivet i SS 

91 42 21 (2006), för ett exempel på utformning se Figur 7. Men hur stort 

badrummet bör vara beror på hur mycket utrymme brukaren och dess 

hjälpmedel behöver t.ex. typ av rullstol, ifall lyftteknik finns m.m. Däremot 

är det en fördel om badrummet är i en storlek större då det finns plats för 

skåpinredning eller annan utrustning som lätt kan tas bort vid ändrade 

behov.   

  

Figur 7: Mått för utformning av toalett, höjd nivå (Figuren är hämtad från SS 94221 – 

Byggnadsutformning – Bostäder – Funktionsplanering och är återgiven med vederbörligt tillstånd av 

SIS Förlag AB, www.sis.se, 08-55552310)   

Det som bör tänkas på vid utformning av badrum med 

tillgänglighetsanpassning är:  

• Placera golvbrunn så att badkar kan bytas ut till 

dusch, lätttillgänglig för rengöring och att den är placerad långt ifrån 

dörr för att minska risken för vattenskador.    

• Det ska finnas plats på väggarna för bland annat stödhandtag, 

ändring av tvättställets höjd och montering av armstöd vid toalett.   

• Det får ej sitta några installationstrummor i taket som kan skapa 

hinder vid installation av taklyft (Svensson 2015).   

• De nivåskillnader som finns mellan badrum och rum bör utjämnas. 

Ifall badrumsgolvet behöver höjas t.ex. vid säkerhetställning av fall 

mot brunn bör det finnas lösningar så att tillgängligheten uppfylls 

(Boverket 2015).   

http://www.sis.se/


14 

Lindström & Lätt 

• Om barn med funktionsnedsättning finns i bostaden är det en fördel 

om det finns värmeslingor i golvet för uppvärmning då många barn 

har t.ex. nedsatt blodcirkulation. Barn spenderar stor tid på golvet 

och det hjälper till att reglera kroppstemperaturen samt att värmen på 

golvet gör att vattnet torkar snabbare vilket minskar risken för halka 

(Svensson 2015).   

2.4.5 Tvätt 

Enligt BBR 3:23 ska det vid avsaknad av tvättmöjlighet i bostaden finnas en 

gemensam tvättstuga i bostadshuset med plats för att tvätta och torka 

maskinellt (Boverket 2015). Dock kan en person med nedsatt rörelseförmåga 

ha svårt att utnyttja den gemensamma tvättstugan, t.ex. genom att föra med 

sig tvätten från bostad till tvättstuga. Bostaden bör därför utformas så att det 

finns plats för tvätt utrustning i badrummet för lättare åtkomlighet (Svensson 

2015).   

Framför tvättutrustning ska det finnas ett fritt utrymme på 1500 mm och de 

bör stå på en upphöjd sockel så att brukaren kan komma under med sina 

fötter och därmed komma åt lättare (Svensson 2015).   

2.4.6 Kök och matplats 

Ett kök ska utformas så att personer med nedsatt rörelseförmåga kan 

använda köket. Det är därför viktigt att se till dennes behov och att all 

utrustning som ska finnas med i ett kök är anpassade för brukaren samt att 

alla skåp och hyllor är tillgängliga (Svensson 2015).   

Det ska finnas stora ytor framför köksinredning och omkring matplats för att 

lätt kunna förflytta sig utan att stöta på hinder. Köksinredningen bör sitta 

ihop och vara planerad så att transport av matvaror och redskap färdas 

endast en kort sträcka (Svensson 2015).   

  

I köket ska det finnas möjlighet att byta ut spis mot spishäll och 

inbyggnadsugn samt att det bör finnas en avlastningsyta bredvid dessa. 

Andra tekniska utrustningar som t.ex. diskmaskin och diskho ska kunna 

installeras på en arbetshöjd som är lämplig för en person i rullstol och 

därmed ändras även höjden på bänkskåpen. För att underlätta ändringen bör 

inredningen monteras på t.ex. konsoler som gör det lätt att justera efter 

brukarens behov. Under varje bänkskåp bör sockeln vara indragen minst 20 

cm för att få plats med rullstolens fotplattor och därmed kommer brukaren 

närmare arbetsbänken (Svensson 2015).  

Enligt BBR 3:22 ska det finnas möjlighet till att avskilja kök mot 

vardagsrum genom vägg eller dörr och i rummet ska det finnas fönster ut 

mot det fria (Boverket 2015).   
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I SS 91 42 21 (2006) finns det mått på hur lång en arbetsbänk ska vara, hur 

långt avstånd det ska vara mellan vitvaror samt hur många och stora skåp det 

ska finnas i köket, se Figur 8 för exempel på hur ett kök kan utformas för 3-

4 boende, utfört i normal nivå samt höjd nivå.   

 

 

a) 

 

b) 

 

Figur 8: a) Utformning av kök, normal nivå och i b) Utformning av kök höjd nivå (Figurerna är 

hämtad från SS 94221 – Byggnadsutformning – Bostäder – Funktionsplanering och är återgiven med 

vederbörligt tillstånd av SIS Förlag AB, www.sis.se, 08-55552310) 

2.4.7 Sovrum 

På entréplanet i en bostad bör alla sovrum vara tillgängliga för personer med 

nedsatt rörelseförmåga, vilket innebär att det ska finnas tillräckligt med yta 

för en rullstol. Sovrummen ska anpassas så att minst en sängsida är 

tillgänglig och användbar för person i rullstol och så att kortsidan går att 

passera så att brukaren kan förflytta sig i rummet.  

Det ska finnas utrymme i varje bostad för att permanent eller tillfälligt 

placera en säng i sovrum som är tillgänglig från båda sidor för att underlätta 

vård av sängliggande, se Figur 9. Att badrummet finns i närheten av 

brukarens sovrum är en fördel och underlättar med eventuella lyftar i 

framtiden (Svensson 2015).   

http://www.sis.se/
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Figur 9: Mått för en enkelsäng med tillgänglighet runtom, höjd nivå (Figuren är hämtad från SS 

94221 – Byggnadsutformning – Bostäder – Funktionsplanering och är återgiven med vederbörligt 

tillstånd av SIS Förlag AB, www.sis.se, 08-55552310)  

2.4.8 Vardagsrum 

De bostäder om byggs idag och som är högst 35 m2 får inneha alla 

funktioner förutom personhygien i samma utrymme. I större bostäder ska det 

däremot finnas avskiljbara utrymmen för t.ex. daglig samvaro och förvaring 

(Boverket 2016).   

I SS 91 42 21 (2006) finns funktionsytor och inredning som anses vara 

lämpliga för samvaroutrymmena. Beroende på antalet personer i hushållet, 

inredning och ifall standarden efterföljs finns ett minimimått på rummets 

storlek som kan tas fram när ritningar utformas. Funktionsmått för en 

sittgrupp för 4 eller fler personer inklusive plats för rullstol visas i Figur 10.  

 

 

Figur 10: Utformning av sittgrupp i vardagsrum, normal nivå (Figuren är hämtad från SS 94221 – 

Byggnadsutformning – Bostäder – Funktionsplanering och är återgiven med vederbörligt tillstånd av 

SIS Förlag AB, www.sis.se, 08-55552310) 

 

http://www.sis.se/
http://www.sis.se/
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2.4.9 Förvaringsskåp 

Förvaringsskåp som är för djupa kan vara svåra att använda till fullo för en 

person i rullstol då deras räckvidd inte når ända in. Detsamma gäller hyllor 

och backar som är placerade för högt eller för lågt i skåpen. Därför bör 

tanken finnas att utforma skåpen med mindre djup och i en höjd som är 

anpassad efter brukaren (Svensson 2015).   

  

Andra förutsättningar som bör tas med vid utformning av förvaringsskåp för 

personer med nedsatt rörelseförmåga är att det ska finnas fritt utrymme 

framför skåpen så att det går att öppna, stänga och vända rullstolen enkelt, 

handtagen på förvaringsskåpen ska vara lättillgängliga och inredningen i 

skåpen ska vara flyttbar och utdragbar (Svensson 2015).  

2.5 Vård i hemmet 

Det finns ett antal fördelar för både brukare och för samhället med att vårdas 

eller bo hemma istället för att spendera en större del av tiden på ett hem eller 

liknande, både för äldre och för  personer med funktionshinder. Bland 

annat kan kostnaderna för vård eller assistans om personen ifråga vårdas i 

hemmet sänkas för kommunen. Däremot är det inte självklart att kostnaden 

skulle bli mindre för brukaren och dennes familj då en större anpassning 

kanske måste göras i den privata bostaden. Att bo hemma med personer som 

brukaren känner och att leva i en miljö som brukaren känner till väl har 

positiva effekter på dennes välmående och det eventuella 

tillfrisknande (Burbuqe. B. Olsson. M 2015).   

Däremot blir kraven på en utvecklad hemmiljö större i de fall då eventuella 

arbetsskador och smärtor ska undvikas för en assistent, vilka kan uppstå vid 

brist på rätt hjälpmedel eller i en felaktig och icke anpassad boendemiljö för 

brukaren. Exempel på där ett boende försvårar assistans är t.ex. brist av plats 

eller utrymme vid entré, toalett eller säng. De icke anpassade 

arbetsmiljöerna leder även till onödiga arbetsskador och sjukskrivningar för 

assistenter och assisterande familjemedlemmar (Burbuqe. B. Olsson. M 

2015). 

2.6 Objektsbeskrivning Villa Saxnäs 

Byggnaden är ett typhus valt från Myresjöhus upprättat i ett plan och ritat av 

arkitekt Aleksandra Ohlson samt Dave Delholt, se Figur 11. Boarean är 137 

m2 och byggarean 154 m2. Bygghöjden är 3,2 m och byggt med 

sadeltak. Huset är planerat för att 5 personer ska kunna bo och leva där.   

Bostaden består av entré, två stycken badrum, groventré med tvätt, 

kök inklusive matplats, fyra stycken sovrum, vardagsrum samt allrum. Den 

ursprungliga planlösningen är öppen mellan kök och vardagsrum och 
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bostaden är uppdelad i två sektioner varav den ena delen är avskild och 

anpassad för familjens barn eller liknande. Huset som analyseras är det 

ursprungliga typhuset utan några tillägg eller personliga modifieringar och 

är uppfört efter Svensk Standard, normal nivå (Myresjöhus 2017). 

 

  

a)  

 

b) 

 

Figur 11: a) Den ursprungliga planlösningen för Villa Saxnäs och i  b) Fasadritningar Villa Saxnäs 

med medgivande (Myresjöhus 2017) 
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3 Metod 

Arbetet med att ta fram en tillgänglighetsanpassad planlösning av Villa 

Saxnäs utgjordes av teoriinsamling, intervjuer med berörda parter samt 

konsultation med tillgänglighetskonsult Maarit Lundwall från Tyréns AB. I 

arbetet stod brukarna och deras familjer samt assistenter i fokus för att 

undersöka den aktuella boendesituationen, hur denna kan förbättras samt 

Villa Saxnäs möjligheter till tillgänglighetsanpassning. 

3.1 Undersökning med intervjuer 

Intervjuer i skriftlig form har gjorts med assistenter samt familjemedlemmar 

till brukare. Anledningen till detta är personernas geografiska läge samt för 

att ge tid och möjligheten till mer utförliga svar. Genom att ställa öppna 

frågor i skriftlig form där målgruppen själv formulerar sina svar anses vara 

tillförlitligt så länge målgruppen svarar ärligt på frågorna. Målgruppen anses 

inte heller kunna dra någon fördel av att besvara frågorna på ett speciellt sätt 

och därmed kan svaren med största säkerhet antas vara uppriktiga. En 

kvalitativ undersökning ansågs vara mer givande i detta arbete då utförligare 

och mer nyanserade svar ger ett bättre underlag för utformningen av Villa 

Saxnäs.  

Det har intervjuats tio stycken personer som antingen är familjemedlemmar 

eller assistenter till en brukare och som bor i mellan- och sydsverige, där 

fyra stycken bor i mellansverige och 6 stycken i sydsverige. 

Undersökningspersonerna innehar olika åldrar från 23 år till 65 år. Detta för 

att skapa variation i urvalet och för en bättre möjlighet att ta sig an uppgiften 

utifrån olika perspektiv. Eftersom frågor och svar är djupgående kan 

resultatet möjligtvis bli annorlunda i det fall att andra personer skulle 

intervjuas eller att personerna ifråga skulle intervjuas vid en annan tidpunkt i 

livet då vissa förutsättningar lätt kan ändras för familj och brukare. Trots 

detta är utgångspunkten den samma för samtliga personer och kan därmed 

användas som underlag för arbetet.  

3.2 Intervju med sakkunnig inom tillgänglighet 

Under arbetes gång har intervjuer, diskussioner och analyser gjorts kring 

tillgänglighet, den valda bostaden samt andra miljöer tillsammans med 

certifierad sakkunnig av tillgänglighet Maarit Lundwall från Tyréns AB.  

M. Lundwall har bred kunskap inom området tillgänglighet och bostäder och 

anses vara en tillförlitlig källa med mycket erfarenhet från tidigare uppdrag 

och med kontakter.  
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3.3 Analys av planlösning och intervjuer samt framtagning av ritningar 

Här analyserades den befintliga planlösningen för Villa Saxnäs, delvis 

tillsammans med M. Lundwall. Analysen gjordes för att i ett tidigt skede se 

över vad som skulle komma att ändras i både planlösning och i form av 

eventuella tekniska lösningar. Här utfördes även analys och tolkning av svar 

från målgruppen på de frågor som ställts i intervjuerna. 

Med teori och bakgrund, feedback från konsult M. Lundwall och  

målgruppens åsikter togs därefter en planlösning i 3D-programmet Revit för 

att illustrera en ny utformning av bostaden. Först uppförd i Svensk Standard 

höjd nivå och sedan med ytterligare modifieringar. Uppställningsritningar på 

tvätt och kök skapades för att få en tydlig bild av dessa. 
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4 Genomförande 

4.1 Insamling av data 

Teori och bakgrund togs fram genom insamling av information från tidigare 

studier i ämnet samt liknande undersökningar gällande tillgänglighet i 

bostäder. Teori i form av lagar, regler och föreskrifter på internationell och 

nationell nivå är en del av underlaget. Insamlingen av teori och annan 

information gjordes för att få fram ett underlag för att senare kunna fatta 

beslut kring utformning av planlösning och tekniska hjälpmedel samt för att 

få en mer fördjupad kunskap och förståelse i ämnet. 

4.1.1 Val av bostad 

I valet av typhus för analys fanns kraven på att bostaden skulle vara en villa 

i ett plan då detta hus är mer passande för de krav som målgruppen ställer på 

en bostad samt att utrymme skulle finnas för en assistent att övernatta vid 

behov. I kontakten med arkitekt Gunilla Svensson, Gunilla Svensson 

Arkitektbyrå AB och Jan Johansson, bostadsutvecklaren OBOS valdes 

typhuset Villa Saxnäs från Myrejöhus som underlag då byggnaden ansågs 

följa dessa krav. 

4.2 Undersökning 

4.2.1 Utformning av intervjumall 

Intervjumallen togs fram med fokus på målgruppens nuvarande 

boendesituation samt krav och önskemål som dessa kunde ha på ett 

eventuellt nytt boende. Frågorna utformades för att få så öppna och 

uppriktiga svar som möjligt. För intervjumall se Bilaga 2. 

4.2.2 Intervjuer 

Intervjufrågorna ställdes skriftligt i form av ett dokument och genom mail-

kontakt, detta för att det inte fanns möjlighet att träffa alla på plats och att 

samtliga skulle ha samma förutsättningar vid intervju tillfället. Genom 

intervjun fick målgruppen själva formulera sina svar och önskemål kring 

deras specifika boendesituation. 
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4.3 Utformning av bostad 

4.3.1 Alternativa planlösningar 

Genom att först titta på den ursprungliga planlösningen för Villa Saxnäs och 

behålla ytterväggarnas, innerväggarnas samt möblernas position utfördes en 

kontroll av bostaden med en tillgänglighetsanpassning i höjd nivå. Dock 

fanns inte möjligheten att utföra en sådan anpassning i alla rum och med 

samtliga möbler och deras ursprungliga position. Här placerades 

funktionsmått ut för att se hur lämplig bostaden var för en anpassning och 

för att tydligt se vilka modifieringar som behövde utföras.  

Därefter användes tidigare analyser, intervjuer och undersökningar som 

underlag för att skapa en anpassad och tillgänglig bostad av Villa Saxnäs i 

höjd nivå och med flertalet ytterligare anpassningar. I 3D-programmet Revit 

utformades en ny planlösning där innerväggar ändrades och 

rumsuppdelningen till viss del förändrades. Även möbler samt deras mått 

och placering kom att ändras, detta där dessa inte mötte kraven från Svensk 

Standard, brukare, familj och assistenter. 

4.3.2 Uppställningsritningar 

För att lättare förstå utformning av tvätt och kök på en detaljerad nivå har  

ingående och beskrivande ritningar tagits fram i Revit. Här visas mått, 

höjder och teknisk utrustning i form av uppställningsritningar. 
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5 Resultat och analys av intervjuer 

Detta kapitel innehåller resultat från teori, alla intervjuer och samtalen med 

tillgänglighetskonsulten. Därefter följer en analys och utvärdering av 

resultaten som mynnar ut i rekommendationer. Baserat på 

rekommendationerna har ett förslag till en utformning av Villa Saxnäs 

kunnat göras. Det förslaget innehåller de ändringar och egenskaper som 

förändrats i bostaden med hänsyn till målgruppens behov och önskemål. 

Observera att installationer för värme, vatten, el och tv/radio till viss del 

kommer att förflyttas men fortfarande vara inuti eller i anslutning till det 

aktuella rummet. 

5.1 Undersökningar med intervjuer 

Följande resultat är en sammanställning av totalt tio stycken intervjuer med 

assistenter samt familjemedlemmar till brukare med funktionsnedsättning. 

Resultatet behandlas genom en uppdelning av bostaden där varje rum 

avverkas var för sig. Även intervjuer och analyser tillsammans med 

tillgänglighetskonsult M. Lundwall behandlas i detta avsnitt.  

5.1.1 Resultat från intervjuer med undersökningsgrupp 

5.1.1.1 Nuvarande boendesituation 

Idag bor de intervjuade i undersökningsgruppen i enplanshus eller i lägenhet 

på bottenplan. Bostäderna är mellan 97−150 kvm stora och i varje familj 

finns det andra barn som är fysiskt friska. 

5.1.1.2 Flexibilitet 

Att ha ett hem med god flexibilitet, speciellt i entré och badrum, är en stor 

fördel då mycket tid spenderas här sett till vad undersökningspersonerna 

tycker. God flexibilitet ökar också möjligheterna för eventuella förändringar 

som behöver göras för att få en mer tillgänglig bostad.  

Flexibiliteten sett ur målgruppens perspektiv beror på hur bostadens 

planlösning ser ut och vad för någonting i hemmet som behöver ändras. 

Vissa förändringar är mer krävande än andra enligt undersökningen. 

Exempel på flexibilitet, utifrån vad undersökningsgruppen har gjort är att 

dusch har bytts ut till badkar, trösklar har tagits bort och möbleringen i 

badrum har ändrats. Även ett rum som tidigare användes av ett barn har nu 

blivit en plats för assistent och för förvaring av hjälpmedel.  

Andra lösningar för personer som bor i hus med tillhörande tomt, är att de 

byggt en friggebod på tomten. Denna kan användas till förvaring eller som 

ett extra rum, t.ex. som sovrum för andra familjemedlemmar.  



24 

Lindström & Lätt 

5.1.1.3 Planlösning 

En enplansbostad eller lägenhet på bottenplan som är lättillgänglig är något 

som eftersträvas enligt undersökningsgruppen. Det ska vara ett hem med 

stora ytor och plats för de hjälpmedel som behövs. De anser också att i 

bostaden ska det inte finnas några trappor, trösklar eller trånga dörrpassager 

för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna förflytta sig enkelt 

mellan de olika rummen.   

5.1.1.4 Entré och ingång 

Att entrén ska vara rymlig och att det finns yta för svängradie för en rullstol 

har varit ett genomgående svar i alla intervjuer från undersökningsgruppen. 

Det ska finnas plats för två rullstolar bredvid varandra plus en assistent som 

hjälper till med förflyttningen mellan dessa. Det ska också finnas tillräckligt 

med yta för att den andra rullstolen, som ej används, kan stå kvar i entrén 

utan att vara i vägen för passering.  

Ingången till bostaden ska vara lättillgänglig och bred. Det bör inte finnas 

någon tröskel för att enkelt köra in eller ut ur bostaden, inte heller bör det 

finnas några trappsteg för att undvika behovet av ramper.  

5.1.1.5 Badrum 

Badrummet ska enligt undersökningsgruppen vara rymligt och lättillgängligt 

för rullstol samt att det ska finnas möjlighet för montering av taklyft. Det 

ska finnas utrymme runt omkring toalettstolen för assistans och den ska ej 

vara placerad i ett hörn. Handfatet bör vara nedsänkt och toalettstolen 

upphöjd för att underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga.  

Undersökningsgruppen tycker även att det ska inte finnas några trösklar in 

till badrummet och inte heller några upphöjningar i golvet för enkel 

förflyttning. Dörren in till badrummet ska vara tillräckligt bred för att en 

rullstol ska kunna passera. Det bör finnas en extra toalett i bostaden som ej 

behöver vara tillgänglighetsanpassad. Detta behövs att det kan ta lång tid för 

en person med nedsatt rörelseförmåga att t.ex. gå på toaletten eller duscha.    

5.1.1.6 Tvätt  

I bostaden ska det finnas tvättmöjligheter, antingen i ett separat tvättrum 

eller på toaletten. Undersökningsgruppen tycker ska finnas tillräckligt med 

yta för att kunna utföra de olika arbetsmomenten och få plats med rullstol 

och dess svängradie med en hjälpande assistent.   
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5.1.1.7 Kök 

Det bör vara ett stort och rymligt kök med öppna ytor och utan trösklar anser 

undersökningsgruppen, detta för att kunna använda rullstol. Bänkskåp och 

den maskinella utrustningen ska gå att justera i höjdled, detta för att personer 

med nedsatt rörelseförmåga ska ha möjlighet att t.ex. delta i köksarbetet.  

5.1.1.8 Sovrum 

Sovrummet ska vara rymligt och anpassat för brukaren där det finns plats för 

taklyft och rullstol utan att försvåra framkomligheten. Det ska också finnas 

tillräckligt med svängradie för förflyttning mellan rullstol och säng och för 

att en assistent ska komma åt brukaren från båda sidor av sängen.   

5.1.1.9 Vardagsrum  

Vardagsrummet ska vara rymligt med breda dörröppningar och utan trösklar 

till anslutande rum. Undersökningsgruppen vill att det ska vara ett rum för 

alla att samlas i vilket gör att det behövs ytor för rullstol och dess svängradie 

samt för att kunna placera en rullstol i rummet tillsammans med tillhörande 

möblemang. Mattor är något som undersökningsgruppen tycker försvårar 

framkomligheten i rummet och bör unvikas.  

5.1.1.10 Förvaring och tekniska lösningar 

Det ska finnas plats i bostaden för förvaring för att kunna stuva undan 

hjälpmedel och inkontinensartiklar samt annat som brukaren kan behöva. Ett 

extra rum för alla hjälpmedel kan komma bra till användning tycker 

undersökningsgruppen då rullstolar, duschstol, träningscykel och andra 

hjälpmedel tar väldigt mycket plats.  

Placering av taklyft och andra tekniska lösningar i bostaden bör väljas ut och 

placeras i rum som de anses kommer mest till nytta i.  

5.1.2 Resultat från intervjuer med tillgänglighetskonsult  M. 

Lundwall 

5.1.2.1 Allmänt 

Vändradien för en rullstol där en assistent är delaktig i styrningen av denna 

bör vara minst 1500 mm där fotstöd är inräknat.  

Dörrar bör var 10M (1010 mm) där motsvarande passagemått är 840−860 

mm. Skjutdörrar är att föredra i bostaden då mindre yta går till spillo i och 

med avsaknaden av en utåt- eller inåtgående dörr. Används skjutdörrar i 

bostaden måste det finnas utrymme på båda sidor om dörren möjlighet till 

att öppna och stänga samt placera en dörröppnare vid behov.  
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5.1.2.2 Planlösning och flexibilitet  

Det bör finnas möjlighet till att förändra och anpassa planlösningen i 

bostaden anser tillgänglighetskonsulten, t.ex. genom att sätta upp eller 

montera ned en avskiljande vägg för att skapa ett rum där en assistent kan 

övernatta eller vila. Genom att planera så att brukare och assistent kan bo i 

anslutning till varandra kan arbetet underlättas. 

Man bör se över ljudkraven på väggar mellan brukarens sovrum och 

intilliggande rum om höga ljud eller liknande nattetid kan störa mycket. 

5.1.2.3 Entré och ingång 

Groventré bör vara tillgänglig för en person i rullstol tycker 

tillgämglighetskonsulten, detta för att ge möjlighet att spola av rullstolen 

under vintern eller när den blir smutsig. Med detta i åtanke bör det även 

finnas ett avlopp i groventrén. Ett eluttag bör sitta på en lämplig höjd mitt på 

väggen för laddning av elrullstol.  

Pelare placerad på farstubron är inte lämpligt ur ett tillgänglighetsperspektiv 

då framkomligheten för en rullstol begränsas. 

5.1.2.4 Badrum 

Ett av badrummen i bostaden kan vara utformat efter SS 91 42 21 och SS 91 

42 22 sänkt nivå men bör ändå inneha en dusch då det finns en möjlighet att 

det andra badrummet i bostaden ofta är upptaget under en längre tid. Detta 

underlättar de vardagliga sysslorna för hela familjen. 

Garderob eller annat bör finnas i badrummet för förvaring av t.ex. blöjor vid 

behov. Det bör vara anpassat i badrummet för att brukaren ska kunna sitta 

eller ligga och duscha, detta genom att ge plats för hjälpmedel som duschstol 

eller duschsäng och dess vändradie. 

5.1.2.5 Tvätt  

Tvätt och torkning bör vara utformade så att det finns gott om utrymme och 

där familjens behov möts, t.ex. angående antalet maskiner, bänkytans längd 

och annat.  

5.1.2.6 Kök  

Kyl och frys bör vara kopplat till köksinredningen tycker 

tillgänglighetskonsulten, detta eftersom det är mer bekvämt och möjliggör 

att avståndet blir mindre till avlastningsytor. Det bör finnas ett bord i köket 

där en person i rullstol kan sitta samt använda som avlastning vid behov. 

En person i rullstol ska ha möjlighet att vara delaktig i köket och kunna se 

vad som sker. Detta kräver att bänkar, diskho, spis, och mikrovågsugn är 
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utformade efter deras behov och att höjden på dessa är i rätt nivå alternativt  

att dem är höj- och sänkbara. Köksluckorna under köksbänken bör vara 

utdragbara samt i hörn ska det finnas en karusell för enkel tillgång till 

porslin, matvaror osv.   

5.1.2.7 Sovrum 

I sovrummet kan det behövas sjukhussäng anser tillgänglighetskonsult då 

denna innehar grindar för att brukaren i fråga ej ska trilla ned från sin 

sovplats. Sängens totala bred blir 1000−1100 mm p.g.a dessa funktioner och 

grindar. Däremot är madrassen 900 mm. Den ger en god arbetsmiljö för 

assistent eller annan för att det går att höja och sänka sängen. Utrymme 

bredvid sängen på båda sidor krävs också. 

5.1.2.8 Vardagsrum 

I vardagsrummet handlar det mycket om sällskapsytor i form av t.ex. soffor, 

bord och stolar. Här är det viktigt att det finns plats för att ställa upp en 

rullstol vid matbord och där soffgruppen är placerad. Även att passager förbi 

eller mellan möbler och väggar inte hindrar framkomligheten eller 

tillgänglighet för en person i rullstol. 

5.1.2.9 Förvaring och tekniska lösningar 

Förrådsrum eller liknande bör finnas för förvaring av hjälpmedel som t.ex. 

rullstol, ställningar och artiklar för personlig hygien. Vid garderob ska det 

inte finnas någon sockel eller något hinder t.ex. skena som stoppar rullstolen 

och gör att brukaren ej når garderobsinredningen. Denna inredning ska 

också vara utdragbar för bättre åtkomst.    

I badrum samt sovrum bör det finnas utrymme och möjlighet att montera 

taklyft där skenor placeras i taket. 

5.1.3 Analys av intervjuer 

5.1.3.1 Planlösning, flexibilitet och dörrar 

För att skapa en genomtänkt planlösning och möta kraven från människor 

bör man ha god tillgänglighet i bostaden (Alonso 2002). En bostad bör 

därför utföras utan nivåskillnader enligt BBR (2015) så att alla människor 

oavsett behov kan röra sig fritt utan att stöta på hinder vilket också skapar ett 

tryggare och mer lätthanterligt hem (Aplin et al. 2015). Dörrar och 

öppningar bör även vara så pass breda att dessa är tillgängliga för samtliga 

människor. Det bör även vara möjligt att öppna dörrar och entrédörrar från 

rullstol enligt BBR (2015).  
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Sett till de behov som uttryckts i intervjuer finns det många fördelar med att 

ha en bostad där flexibilitet tillämpats, i ett hushåll med många olika behov 

blir det lättare att utföra olika ändringar i bostaden om det från början finns 

en möjlighet att flytta och ändra på väggar och planlösning. Att det finns en 

möjlighet att förändra möbleringen i ett rum och ta bort trösklar eller 

liknande anses vara en fördel. 

Trösklar och smala dörröppningar är något som försämrar tillgängligheten i 

en bostad enligt intervjuer och tidigare teoriavsnitt.  

Att installera skjutdörrar som är tillgängliga från båda sidor med rullstol kan 

spara utrymme och göra tillgängligheten bättre i en bostad vilket inte tas upp 

i den teori som studerats. 

5.1.3.2 Entré 

Huvudentré ska vara tillgänglig och anpassad i en bostad, det ska även vara 

möjligt att vända med en rullstoll i entrén enligt BBR (2015).  

Intervjuer påvisar dock att det optimala vore om båda entréerna vore 

tillgängliga, både huvudentré och groventré. Att det finns möjlighet att ställa 

ytterliggare en rullstol i groventré, t.ex. utomhusrullstol är önskvärt men 

ingenting som förekrivs idag. Det bör även finnas plats att ställa upp två 

stycken rullstolar bredvid varandra i entrén för en förflyttning mellan olika 

rullstolar. I groventré bör det även finnas möjlighet att spola av rullstolen, 

därför bör det finnas avlopp samt duschslang enligt intervjuer. 

5.1.3.3 Badrum 

Enligt BBR (2015) och SS 91 42 21 och SS 91 42 22 ska det finnas ett 

badrum i bostaden som är tillgänglighetsanpassat där hjälpmedel kan 

installeras och där höjden på handfat och duschslang går att anpassa efter 

behov. Detta badrum är större än ett icke anpassat badrum. 

Enligt intervjuer önskas ytterligare ett badrum med dusch för att underlätta 

för hela familjen då brukaren kan ta lång tid på sig i badrummet vid dusch 

eller annat. Det efterfrågas också extra förvaring i badrummet för t.ex. blöjor 

vilket inte tas upp i tidigare teoriavsnitt. Det ska också finnas plats att byta 

ut dusch mot badkar samt få plats med en duschsäng om det behovet finns. 

Målgruppen efterfrågar även möjligheten att installera en taklyft i 

badrummet för att underlätta transporten mellan rullstol och toalett eller 

hygienstol, detta regleras inte av de lagar som finns idag utan sker genom 

individuell prövning. För att installera taklyft kan det krävas en rad olika 

åtgärder gällande t.ex. förstärkning av takbjälkar samt anpassning av dörr i 

höjdled (Svensson 2015). 
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5.1.3.4 Tvätt 

Det ska finnas tvättstuga i en bostad eller eget tvättutrymme i bostaden 

tillgängligt, enligt Svensson (2015) är det mer fördelaktigt att ha egen 

tvättmaskin och torktumlare då detta blir mer tillgängligt för brukaren. Det 

ska även finnas ett visst utrymme framför tvättutrustningen samt att denna är 

upphöjd på en sockel för att fotstödet på en rullsol ska få plats under 

tvättutrustningen. Enligt intervjuer önskas ett tvättutrymme med mycket 

bänkyta och där utrustningen går att anpassa efter familjens behov. I 

tvätutrymmet önskas även att det finns plats för en rullstol med assistent att 

vända vilket inte regleras enligt SS 91 42 21 och SS 91 42 22 idag. 

5.1.3.5 Kök 

Enligt SS 91 42 21 och SS 91 42 22 finns det en del olika mått och riktlinjer 

för hur ett kök bör utformas och vilken längd det ska vara på bänkar mm. 

Svensson (2015) skriver om hur man kan anpassa köket efter speciella 

behov och önskemål samt på vilka höjder den maskinella utrustningen ska 

intalleras på. Här nämns också behovet av en indragen sockel för rullstol 

under utrustning samt skåp. 

Enligt intervjuer finns det ett behov av att kunna ändra höjden på bänkar och 

annan utrustning i köket för att möta hela familjens behov. Det finns även 

önskemål kring djupet på skåp och lådor samt hur man utformar t.ex. 

hörnskåp för att skapa så bra tillgänglighet som möjligt. Att köksinredningen 

sitter ihop och underlättar transport av varor samt att det finns 

avlastningsytor anses också vara viktigt i köket. 

5.1.3.6 Sovrum 

Sovrummet bör vara tillgängligt och anpassat för en person i rullstol. SS 91 

42 21 och SS 91 42 22 redovisar de olika mått som behövs runt omkring 

säng, dörr och annat för att göra ett sovrum tillgängligt samt att en rullstols 

svängradie får plats i rummet. 

Enligt intervjuer bör sovrummet ha plats för vanlig säng med 

tillgänglighetsmått men även en sjukhussäng om detta behov finns. I 

sovrummet bör det finnas en möjlighet att installera taklyft för att lyfta 

brukaren mellan rullstol och säng. Andra önskemål är att sovrummet är i 

nära anslutning till badrum samt att rummet är rymligare än vanligt. 

5.1.3.7 Vardagsrum 

SS 91 42 21 och SS 91 42 22 anger funktionsmåtten för de möbler som ofta 

ingår i ett vardagsrum. Funktionsmåtten visar hur detta rum kan göras 

tillgängligt angående passager förbi möbler och uppställning av rullstol vid 

bord mm. 
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Önskemålen kring vardagsrum och sällskapsytor handlar mycket om att alla 

i familjen ska kunna vara delaktiga i sällskapslivet. Det är viktigt att det 

finns plats att ställa upp en rullstol i anslutning till sittgrupper samt att 

framkomligheten fungerar. Här bör man undvika mattor i rummet samt 

skapa större utrymmen förbi och emellan möbler i rummet. 

5.1.3.8 Förvaring och tekniska lösningar 

Enligt intervjuer behövs mer förvaring och smartare lösningar än vad som 

föreskrivs idag. En familj med en rörelsehindrad medlem kan ha andra 

behov och högre krav på förvaringen i bostaden, t.ex. gällande djupet i skåp 

och hur skåpluckor kan göras mer tillgängliga och enklare att öppna från 

rullstol. De krävs även mer och större förvaring anpassad för diverse 

hjälpmedel och inkontinensartiklar mm. 

Enligt Svensson (2015) är det viktigt att anpassa höjder och djup på 

förvaring efter brukarens specifika behov som kan variera från person till 

person vilket även togs upp i intervjuer. Det finns många olika behov som 

behöver tillgodoses. 

5.2 Modifiering och utformning av Villa Saxnäs 

Den ursprungliga planlösningen har uppritats och redovisas i detta avsnitt 

genom en ritning på planlösningen med funktionsmått för höjd nivå.  

Utifrån undersökningsgruppens och tillgänglighetskonsultens svar samt 

teoriavsnitt har det skapats riktlinjer för att personer i rullstol ska kunna leva 

under samma förutsättningar som personer med full rörelseförmåga kan 

göra. Det har därför ritats upp ett förslag på hur Villa Saxnäs kan vara 

utformat ur ett tillgänglighetsperspektiv. Förslaget har en planlösning som är 

skapad med högre funktionskrav och blir på så sätt enligt Alonso (2002) en 

bostad som är skapad för alla.  

I detta avsnitt visas visualiseringar av planlösningar, uppställningsritningar, 

bilder på de olika rummen och tekninska lösningar i bostaden. Varje rum 

beskrivs var för sig men med större fokus på entré, tvätt, badrum och kök. 

5.2.1 Ursprunglig planlösning med funktionsmått och vissa 

ändringar för höjd nivå 

I den ursprungliga planlösningen för Villa Saxnäs har funktionsmåtten för 

SS 91 42 21 och SS 91 42 22 höjd nivå placerats ut, se Figur 12 och bilaga 

2. Även vändradie (cirkel) för rullstol har placerats ut vid behov. Genom att 

möjliggöra och visa att en person i rullstol kan röra sig fritt visas det att ett 

funktionshindrat barn i rullstol kan röra sig utan att förlita sig på att 

förflyttas av en vuxen (Imrie et al. 2003).   
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Huset har till viss del anpassats men utan att ändra planlösningen. De 

ändringar som har utförts är storlek och placering av matbord i vardagsrum, 

utplacering av bokhyllor och stolar som saknades enligt Svensk Standard 

samt passbitar vid städskåp och garderober. I de fall där planlösningen eller 

mått inte stämt överens med funktionsmåtten för höjd nivå överlappar dessa 

varandra på ritningen. Detta för att visa vad som inte är möjligt att utföra i 

form av tillgänglighet i Villa Saxnäs med den nuvarande planlösningen. 

 

Figur 12: Planlösning Villa Saxnäs med funktionsmått för höjd nivå 

5.2.2 Ny planlösning med funktionsmått för höjd nivå och 

ytterligare ändringar 

I den slutgiltiga ritningen av Villa Saxnäs, se Figur 13 och i bilaga 3 är 

samtliga rum, med undantag för assistentens rum (sovrum 2) och ett av 

badrummen, anpassade efter SS 91 42 21 och SS 91 42 22 höjd nivå samt 

efter de krav och önskemål som samlats in från målgruppen. Anvisningar 

från tillgänglighetsekonsult och information från tidigare studier och 

insamling av teori har också varit en del av den uppdaterade utformningen 

av bostaden. De anpassningar som utförts utöver Svensk Standards höjd nivå 

är fokuserade till brukarens sovrum (sovrum 3), föräldrarnas sovrum, 

allmänna utrymmen som entré, tvätt, kök och vardagsrum. Detta eftersom 

det är här brukaren kommer spendera mest tid och där de större 

utmaningarna funnits gällande tekniska lösningar. 
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Figur 13: Planlösning med funktionsmått för höjd nivå och ytterligare ändringar 

Exempel på de riktlinjer som har arbetats fram utifrån teori, intervjuer och 

tillgänglighetskonsult samt hur dessa skiljer sig utifrån Svensk Standard 

höjd nivå presenteras i en tabell, se Tabell 1. En mer ingående beskrivning 

kring riktlinjerna finns under respektive rums rubrik nedan i avsnittet.  

Tabell 1: Riktlinjer samt skillnader mellan Svensk Standard och Villa Saxnäs   

Svensk Standard – Höjd nivå Riktlinjer 

Antal sittplatser matbord: 8 stycken Antal sittplatser matbord: 8 + 4 stycken 

Modulmått entrédörr: 1010 mm  Modulmått entrédörr: 1110 mm 

Modulmått innerdörrar: 910 mm Modulmått innerdörrar: 1010 mm  

Öppningsmått innerdörrar: 800 mm Öppningsmått innerdörrar: 900 mm 

Plats för 1 uppställd rullstol i entré Plats för 2 uppställda rullstolar i entré 

(inomhus och utomhus) 

Förvaring, hall: 1200 mm Förvaring, hall: 2360 mm 

Förvaring, övrigt: 4400 Förvaring, övrigt 7180 mm 
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5.2.2.1 Planlösning, fönster, dörrar och passager 

I den ursprungliga planlösning var det öppet mellan kök och vardagsrum, 

där har nu en vägg placerats för att få ett sammanhängande kök och en mer 

tillgänglig inredning anpassad för målgruppen. I och med denna vägg finns 

det nu möjlighet att avskilja köket från resten av bostaden med t.ex. en 

förlängning av vägg och dörr som det enligt Boverkets Byggregler (Se s. 5) 

ska finnas möjlighet till i bostaden på grund av allergier eller annat. 

Allrummet i den nya planlösningen har tagits bort till förmån för andra rum 

och deras storlek och funktionsmått. I och med att bostaden skulle anpassas 

gjordes rummen större och smala passager och öppningar fick större mått för 

att göra framkomligheten bättre och där igenom skapa en tillgänglig bostad. 

Bostaden är fortfarande utformad med ett sovrum till vänster om entrén och 

resten av sovrummen till höger, skillnaden är att det stora sovrummet med 

dubbelsäng nu är placerat i nära anslutning till brukarens sovrum. Det här 

gör det lättare för föräldrar att t.ex. under nattetid att ha uppsikt över vad 

som sker. Assistentens rum är precis vägg i vägg med brukarens, här finns 

möjligheten att ändra och flytta på väggar i det fall att behovet av en 

tillgänglighetsanpassad bostad inte finns eller om livssituationen för 

familjen på något sätt förändras under tid.  

Alla fönster, förutom ett i entrén och två i badrummen, ska ha en 

bröstningshöjd mellan 500−600 mm för att personen i rullstol ska ha 

möjlighet att se ut. Badrumsfönster är placerade ovanför toalettstolen och 

behöver därför en bröstningshöjd på 900 mm. I entrén går fönstret från golv 

till dörrhöjd. Fönsterhandtag ska sitta på en höjd på högst 890-900 mm från 

golv för att en person i rullstol ska kunna öppna fönstret.      

Dörrarna i bostaden är modul 10M (1010 mm) med ett fritt passagemått på 

860 mm när dörren är öppen i 90° istället för 760 mm vid 90°. Detta mått är 

bredare än vad som brukar användas i nybyggda bostäder och bör därför 

användas i bostäder där det bor människor med nedsatt rörelseförmåga för 

att öka framkomligheten. Dock är dörren in till det lilla badrummet ett 

undantag där passagemåttet är 760 mm, detta för att rummet är uppfört i 

sänkt nivå.   

I groventrén har dörren ut till terrass och trädgård inte några utritade 

funktionsmått, detta beror på att det inte gick att utföra en anpassning i höjd 

nivå här med de mått som efterfrågas och den nuvarande möbleringen. Detta 

var ett beslut som togs i arbetet med utformningen och möbleringen. 

Eftersom det bör vara möjligt att komma in även från groventrén med 

rullstol är det här inte optimalt, i det fall att bostaden skulle öka i invändig 

area hade även groventrén kunnat göras tillgänglig. 

 



34 

Lindström & Lätt 

Vid utplacering utav dörrar har ett funktionsmått på 250 mm ritats ut, se 

Figur 14. Det optimala hade varit ifall detta mått varit 700 mm för fri yta 

fram till handtaget på dörren. Dock gick detta ej att genomföra p.g.a väggar 

och möblers position i förhållande till dörrarna.  

 

 

Figur 14: Funktionsmått höjd nivå vid innerdörr  

I frågan om dörrar och olika passager förbi möbler eller mellan väggar är det 

viktigt att tänka på att en person i rullstol ska kunna ta sig fram enkelt i 

bostaden. Det ska inte finnas några onödiga hinder som försvårar 

framkomsten för brukare och dennes assistent. Trösklar finns inte alls i 

bostaden förutom i badrummen där en tröskel av mjuk plast installeras, detta 

för att undvika att vatten från dusch eller badkar läcker ut till övriga rum. En 

tröskel av plast är bättre än en tröskel i trä i detta fall då den är enklare att 

passera med rullstol. 

 

 

 

 



35 

Lindström & Lätt 

5.2.2.2 Entré och ingång 

I entrén är det viktigt med stora ytor för att kunna hantera två stycken 

rullstolar samtidigt. Förvaring utökas med garderob där kapphylla för 

avhängning och hyllor installeras vid vägg mellan entré och kök med en 

längd på totalt 2360 mm, se Figur 15. Detta skapar en god förvaring för bl.a. 

hjälpmedel och kläder. 

 

Figur 15: Bild på entrén till nya Villa Saxnäs 

Utrymme för förflyttning mellan utomhusrullstol och inomhusrullstol i entré 

skapas genom montering av taklyft och ändring av väggar. Detta för att 

underlätta transporten mellan olika rullstolar och för att förenkla arbetet 

samt minska risken för skador av rygg eller liknande för assistent eller 

familjemedlem. 

I den ursprungliga planlösningen fanns det tidigare en farstubro med en 

pelare utanför entrédörren. Farstubron är borttagen för att undvika 

nivåskillnader och därmed byggandet av ramper. Pelaren däremot är endast 

flyttad för att den bär upp det tak som går längs med fasaden samt för att det 

ska finnas en fri yta på 700 mm för placering av handtag vid entrédörr. 

Dessa ändringar ökar tillgängligheten och framkomligheten för en person i 

rullstol vid huvudingången. 
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5.2.2.3 Badrum 

Badrum 1 

Detta badrum utförs efter SS 91 42 21 och SS 91 42 22 sänkt nivå och är 

därmed inte anpassat för brukaren. I badrummet finns golvfast toalettstol 

med standardhöjd på 420 mm, handfat med standardhöjd 850 mm och dusch 

med slang utförd med standard mått.  

Badrummets mått och dess placering är till viss del förändrad sett till den 

ursprungliga planlösningen, se Figur 16. 

 

 

Figur 16: Badrum utfört efter SS 91 42 21 sänkt nivå 

Badrum 2  

Då endast ett utav två stycken badrum är anpassat för en person i rullstol och 

dennes assistent är det viktigt att detta rum uppfyller alla krav som ställs på 

ett badrum i höjd nivå och även med önskemål i åtanke. Rummet är utformat 

så att brukaren och dennes assistent ska kunna röra sig utan problem i 

rummet med en vändradie på 1500 mm och att det enkelt ska kunna gå att 

förflytta sig med hjälp av taklyft till toalett och dusch eller hygienstol. 

Badrummet är 2625x2490 mm med undantag för en liten del där måttet är 

2200 mm, se Figur 17. 
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Figur 17: Tillgänglighetsanpassat badrum 

Eftersom personer med funktionsnedsättning ofta har olika behov kan det 

ibland finnas behov av att använda badkar istället för dusch, det finns därför 

utrymme att byta ut dusch mot badkar i rummet. Duschplats är utförd med 

golvlutning 1:50 och med extra lång duschslang på 2500 mm för att man lätt 

ska kunna använda duschvagn vid behov. 

Toalettstol och handfat är höj- och sänkbara för att lätt kunna anpassas efter 

brukarens behov. Höjd som är lämplig på handfat för en person i rullstol är 

800 mm över handfatskant samt en sitthöjd på 460500 mm över golv för 

toalettstol sett till där sittringen slutar. Handfatet monteras med framkanten 

600 mm från bakomliggande vägg samt med flexibla rör som går närmast 

väggen för att köra in under handfat och för att det ska bli möjligt att höja 

samt sänka handfatet. Vid vardera sida om toalettstol monteras armstöd med 

en höjd på 800 mm ovan golv, armstöden kan fällas upp och ned för att 

brukaren ska kunna förflyttas till toalettstol från olika håll beroende på typ 

av hjälpmedel och behov. Armstöden monteras i detta fall i yttervägg och 

ingen förstärkning i väggen krävs. 

Taklyft i badrummet, se Figur 18, monteras efter individuell anpassning och 

gör så att så att brukaren kan förflyttas i sidled från rullstol till hygienstol 

eller toalett. Detta för att förflyttningen ska ske så enkelt och smidigt som 

möjligt där brukaren i det här fallet inte behöver vändas på om rullstol ställs 

vid sidan av toalett eller dusch. För att montera en taklyft och dess skenor i 
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taket kan det krävas en förstärkning av takkonstruktionen och eventuella 

bjälkar. I en träkonstruktion utförs detta genom att minska avståndet mellan 

träreglar i bjälklaget eller i konstruktionen. Installationer i taket så som 

ventilation bör undvikas vid montage av taklyft och dessa kan istället 

placeras i icke bärande vägg. 

 

 

Figur 18: Taklyft (Etac 2017)  

5.2.2.4 Tvätt och groventré 

Utanför groventrén är farstubron borttagen för att öka tillgängligheten och 

undvika behovet av ramp.  

Längs med den ena väggen finns ett städskåp med bredden 600 mm, 

torktumlare och tvättmaskin samt en diskho som nu har utökats till bredden 

800 mm med tillhörande skåp undertill med två lådfronter som har måttet 

400 mm vardera. Ovanpå placeras en bänkskiva för att kunna användas som 

arbetsyta med längden 1000 mm inklusive diskho och passbit på 200 mm. 

Ovanför diskho samt tvättmaskin och torktumlare installeras överskåp, 

2x400 mm och 2x600 mm. Utöver passbiten vid diskhon placeras en vid 

städskåpet på 200 mm. Torktumlare och tvättmaskin är placerade på golvet 

då det efterfrågades bänkyta i tvättrummet och detta faller bort vid 

upphöjning av maskinerna. Dessa bör dock höjas upp ur ett ergonomiskt 

syfte till en lämplig höjd för användaren.     
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Mitt emot tvättytan har ett utrymme skapats för utomhusrullstol att parkera 

genom att en förflyttning av väggar har skett. I och med detta har rummet 

ökat i area från 7,2 m2 till 8 m2. En slang sätts fast vid diskhon och en 

avloppsbrunn har placerats under diskhon på golvet för avrinning och för att 

möjliggöra en avspolning av utomhusrullstolen under vinter eller höst. Detta 

för att inte dra in lika mycket smuts i bostaden, se Figur 19. 

 

  

Figur 19: Groventré och tvättutrymme 

Förutom uppritning av tvättinredningen ovanifrån har det gjorts en 

tvättuppställning som visar höjdplaceringen av skåp och den maskinella 

tvättutrustningen, se Figur 20. 
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Figur 20: Tvättuppställning i groventré 

Tvättuppställning i förenklad beskrivning 

❖ Sockel höjd: 200 mm 

❖ Bänkskivornas höjd: 850 mm 

❖ Bänkskivornas djup: 600 mm 

❖ Överskåpens höjd: Börjar på 1250 mm, slutar på 2100 mm 

❖ Överskåpens djup: 300 mm 

❖ Tvättmaskin höjd: 850 mm  

❖ Torktumlare höjd: 850 mm 

❖ Högskåpets höjd: 2100 mm 

❖ Högskåpets djup: 600 mm 
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5.2.2.5 Kök 

Beroende på om köket ska användas av familjemedlem/assistent eller 

brukaren själv så är bänkhöjden och höjden där maskiner placeras olika. 

Bostaden är utformad efter den förutsättning att brukaren själv till stor del 

inte kan använda köket på grund av begränsad rörelseförmåga. Därför ritas 

köket med målet att brukaren ska ha en god översikt över vad som sker i 

köket men också att en familjemedlem eller assistent ska kunna arbete i en 

bra ergonomisk ställning.  

Köket är ritat i höjd nivå efter SS 91 42 21 och SS 91 42 22 och är ett  

L-format kök, se Figur 21. Passage från entré/vardagsrum in till kök är 

breddad från 1100 mm till 1420 mm för att öka framkomligheten i bostaden. 

Kyl och frys är flyttade från att ligga på motstående sida till att ligga i nära 

anslutning till resterande köksinredning för att underlätta förflyttningen av 

varor. Mitt emot köksinredningen är ett matbord för fyra personer samt plats 

för rullstol placerad, denna placering försvårar ej framkomligheten i köket 

och skapar därmed också extra sittplatser i bostaden. 

 

 

Figur 21: Kök i bostaden 



42 

Lindström & Lätt 

Ugnen är öppningsbar från sidan och är placerad på en ergonomisk höjd på 

800 mm i anslutning till högskåp och att det finns en utdragbar bänkskiva 

alternativt skärbräda under ugnen för avlastning. Mikrovågsugn placeras på 

bänkskiva i brist på utrymme för ytterligare ett högskåp, det optimala hade 

annars varit att placera både ugn och mikrovågsugn i anslutning till högskåp 

för en bra arbetshöjd för samtliga i hushållet.  

Bänkskiva och spishäll ligger normalt i Sverige på en höjd på 900 mm, men 

för att lättare kunna anpassa köket efter olika behov har det installerats höj- 

och sänkbara bänkskivor, bänkskåp, spishäll och diskho. Även överskåpen 

är höj- och sänkbara för att öka tillgängligheten i köket.   

Nedan visas en köksuppställning som är gjord i två vyer, VY1 och VY2, 

som kan ses i Figur 22 och i  Figur 23. Köksuppställningen redovisar 

höjdplaceringen av köksinredningen och den maskinella utrustningen.  

 

 

 

Figur 22: Köksuppställning VY 1 
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 Figur 23: Köksuppställning VY 2 

Köksuppställning i förenklad beskrivning 

❖ Sockel höjd: 200 mm 

❖ Bänkskivornas höjd: 850 mm 

❖ Bänkskivornas djup: 600 mm 

❖ Överskåpens höjd: Börjar på 1250 mm, slutar på 2100 mm 

❖ Överskåpens djup: 600 mm  

❖ Överskåpens höjd (ovan ugn): Börjar på 1450 mm, slutar på 2100 

mm 

❖ Överskåpens djup (ovan ugn): 300 mm 

❖ Diskmaskins höjd: 850 mm 

❖ Inbyggnadsugns höjd: 500 mm 
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5.2.2.6 Sovrum 

Alla sovrum är placerade på liknande sätt som i den ursprungliga 

planlösningen men med skillnad på vilket sovrum som ligger vart i 

bostaden. Brukarens, assistentens och föräldrarnas sovrum är placerade på 

samma sida av huset för enkel förflyttning och god tillgång mellan rummen. 

Det fjärde sovrummet finns på andra sidan av bostaden. I bostaden är det 

möjligt att byta placering på brukarens sovrum och sovrummet med 

dubbelsäng om det sistnämnda är uppfört efter SS 91 42 21 och SS 91 42 22 

normal nivå.  

Sovrum 1 (Lilla till vänster) 

Tidigare låg sovrummet med dubbelsäng till vänster sett från entrén på 15,3 

m2. Här finns nu ett mindre rum med en enkelsäng tänkt för ett barn med en 

storlek på 9,5 m2. Rummet är uppfört i SS 91 42 21 och SS 91 42 22 höjd 

nivå med skrivbord, 6M (600 mm) garderob, karmstol, nattduksbord och en 

900 mm säng samt en 10M (1010 mm) dörr. Dock saknas bokhyllan i 

rummet men denna har bytts ut mot garderoberna i vardagsrummet. Utanför 

sovrummet är det lilla badrummet placerat för närhet till toalett och dusch.  

Sovrum 2 

Sovrummet är uppfört efter SS 91 42 21 och SS 91 42 22 sänkt nivå och är 

därmed det minsta sovrummet i bostaden på 6 m2. De möbler som ska finnas 

med enligt Svensk Standards föreskrifter är borttagna förutom en 900 mm 

säng och ett skrivbord med tillhörande kontorsstol för eventuellt 

pappersarbete. Detta valdes efter samtal med tillgänglighetskonsult då 

assistenten som kommer använda detta rum ej bor i bostaden och är därmed 

inte i behov av fler möbler. 

Skulle det finnas ett behov för de boende att öka rummets storlek behöver 

endast väggen mot vardagsrummet flyttas då dörren in till rummet är en 

10M (1010 mm) dörr genom vilket en person i rullstol kan passera. Dock 

blir vardagsrummet mindre i och med denna förflyttning.     

Sovrum 3 

Brukarens sovrum är placerat på den högra sidan av bostaden sett från 

entrén, är vägg i vägg med assistentens rum och det större badrummet samt 

mitt emot föräldrarnas eller förälderns sovrum. Med denna utformning finns 

assistans nära till hands.  

Sovrummet är anpassat och uppfört i SS 91 42 21 och SS 91 42 22 höjd nivå 

samt med ytterligare förhöjda ändringar. Dess ursprungliga storlek var 9,1 

m2  och har nu utökat till 12,5 m2. I rummet finns det en vändradie på 1500 

mm, ett höj- och sänkbart skrivbord, karmstol, nattduksbord och en 900 mm 

säng, det finns också yta till att ersätta sängen mot en sjukhussäng i rummet. 
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Denna säng har en total bred på 1000−1100 mm inklusive funktioner och 

grindar. Den ger en god arbetsmiljö för assistenten till brukaren för att den 

går att höja och sänka, innehar hjul för enkel förflyttning mellan rummen i 

bostaden samt stöd på sidorna för att undvika att brukaren trillar ned. 

Oavsett vilken säng som placeras i rummet ska den ställas en bit ut från 

väggen för att det ska finnas utrymme för assistans på båda sidorna.  

Brukarens garderob fick ej plats i rummet utan att gå in i funktionsmåtten 

och är därför flyttad till den garderob i vardagsrummet som är placerad 

utanför assistentens rum. Däremot kan väggskåp monteras på en lämplig 

höjd för förvaring av t.ex. medicin eller dylikt. Bokhyllan som ska finnas i 

sovrummet är också utbytt mot garderober i vardagsrummet.   

I taket monteras en taklyft på takskenor. Denna upptar mindre utrymme än 

vad en hjullyft gör och är därför det bästa alternativet bland personlyftar. 

Taklyften kan antingen individuell anpassas eller placeras från ytterväggen 

till innervägg mellan de två sovrummen, se Figur 24. Dock kan 

takkonstruktionen behöva förstärkas för att orka med tyngden och detta kan 

göras genom att minska avståndet mellan träreglarna i bjälklaget alternativt 

att det planeras att förstärka takkonstruktionen vid byggandet av en ny 

bostad för att undvika extra kostnader vid förändringar.  

 

Figur 24: Sovrum 3 med taklyft,  anpassat för brukaren 
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5.2.2.7 Vardagsrum 

Vardagsrummet är placerad mitt i bostaden, på samma plats som i den 

ursprungliga planlösningen, och i nära anslutning till kök och entré. De 

ändringar som har skett är att det har utformats två stycken garderober med 

måtten 1680x600 mm och 2500x600 mm inklusive skjutdörrar. Därmed 

saknas det fyra stycken bokhyllor som det ska finnas enligt SS 91 42 22. 

Anledningen till utbytet är för att kunna stänga om förvaringen och för att 

den klädkammare som fanns i den ursprungliga planlösningen ej fick plats i 

den nya. Vid borttagning av förrådet skapas en öppen planlösning och 

bredare passage mot det andra barnets sovrum och det lilla badrummet.    

Matbordet har ökat från sex sittplatser till åtta stycken, då det är fem stycken 

personer i bostaden och det ska finnas plats för två extra. För att bordet 

skulle ha jämnt antal sittplatser valdes ett bord för åtta personer med en extra 

förlängning längst ut på den ena sidan för att skapa plats för en person i 

rulstol. 

Den yta i vardagsrummet där sofforna inklusive soffbord och TV är placerad 

är oförändrad och innehar som i den ursprungliga möbleringen fem stycken 

sittplatser samt plats för rullstol. Tv:n placeras på en höjd som passar alla i 

boendet.   

Kaminen har tagits bort då den går in på funktionsmåtten för de andra 

möblerna i vardagsrummet som anses vara mer relevanta. Däremot går det 

att installera en ifall de boende personligen önskar och anser att den ej står i 

vägen för framkomligheten.    

5.2.2.8 Förvaring och tekniska lösningar 

I badrum, entré och i brukarens sovrum finns det största behovet av taklyft 

eller hjullyft för att förflytta brukaren från en rullstol till en annan eller från 

rullstol till säng, toalett eller hygienstol. Eftersom en taklyft tar minst plats 

av de alternativ för personlyft som undersökts är detta ett självklart val i 

bostaden då utrymmet inomhus är begränsat. Som tidigare nämnt installeras 

skenor i taket där en taklyft sedan kan placeras för att förflytta brukaren. 

På planlösningen visas hur skenor placeras i förhållande till möblering för 

att så enkelt som möjligt kunna förflytta brukaren och för att underlätta för 

assistent och minska belastning på t.ex. rygg och axlar för den som 

assisterar. 

Det finns större garderober med skjutdörrar i den nya utformningen av entré 

och vardagsrum för att skapa mer utrymme för förvaring av hjälpmedel och 

annat. Eftersom det i huset inte fanns plats för ett större förråd eller en 

klädkammare ska dessa fungera som ett alternativ till detta. För att få plats 

med dessa garderober och för att skapa en vändradie på 1500 mm för rullstol 

och hjälpare saknas det tre stycken bokhyllor som enligt Svensk Standard 



47 

Lindström & Lätt 

ska finnas i vardasrummet. En annan lösning på förvaringsutrymme är att på 

tomten bygga ett fristående förråd i nära anslutning till huset där större 

artiklar kan förvaras om så önskas. 
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6  Diskussion  

Detta arbete grundar sig till stor del på intervjuer med assistenter och 

familjemedlemmar till brukare, intervjuer med tillgänglighetskonsult samt 

analyser och anpassning av en redan befintlig bostad. Teorinsamling med 

fokus på befintliga lagar, regler och råd är också en del av rapporten. 

I det här avsnittet diskuteras metodval och hur pålitlig metoden är samt hur 

pass relevant resultatet är i jämförelse med de svar som samlats in från 

målgruppen och tillgänglighetskonsult M. Lundwall.  

6.1 Metoddiskussion 

Enligt tidplan och upplägg för rapporten genomfördes tidigt ett antal 

intervjuer med assistenter och familjemedlemmar för att senare kunna skapa 

en planlösning med tekniska lösningar utformade efter målgruppens 

önskemål och tankar. Med hjälp av de lagar och riktlinjer som finns idag 

tillsammans med önskemål från målgruppen och konsult togs en alternativ 

planlösning fram av Villa Saxnäs. 

I början av arbetet gjordes valet att utföra ett antal mer ingående intervjuer 

istället för att skicka ut en enkät, detta för att få mer ingående svar som 

antogs vara till mer nytta än svaren från en enkät kan ge.   

Det var svårare att få tag på personer som ställde upp på att bli intervjuade 

än vad som antogs i början av arbetet, den ursprungliga idén var att intervjua 

ca 20 personer från målgruppen men i slutändan intervjuades endast 10 

stycken. Bristen på svar från organisationer och verksamheter gör att arbetet 

till viss del förlorar sin reliabilitet, dock anses undersökningen ändå vara 

relevant då de intervjuer som gjorts är djupgående och mer utförliga och att 

de svar som samlats in till stor del liknar varandra och fokuserar på samma 

delar i bostaden. 

Eftersom inte alla som tillfrågades var beredda på att resa eller medverka i 

en telefonintervju så utfördes en del intervjuer via epost där frågorna 

skickades ut i förväg och personerna efter eget önskemål kunde sitta i lugn 

och ro och svara på dessa. Då inte alla svarade på mail eller per telefon 

skedde ett bortfall där det inte går att veta säkert vad dessa personer hade 

svarat om de deltagit i undersökningen. I och med att de svar som samlats in 

till stor del liknar varandra och genom att målgruppen efterfrågar liknande 

saker i sin bostad anses undersökningen ha hög validitet. 

I intervjuerna gavs för det mesta utförliga svar där målgruppen svarade på 

alla frågor. Eftersom frågorna som ställdes var väldigt öppna var det mycket 

upp till målgruppen att själva formulera bra och genomtänka svar. 
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Undersökningsgruppen var vuxna personer i olika åldrar där de flesta bodde 

i Stockholm och södra Sverige. Om svarsfrekvensen varit bättre hade arbetet 

fått en bättre geografisk spridning där hela landet omfattats, dock antas 

resultatet bli det samma eller mycket likt då det endast är inomhusmiljö som 

behandlas i denna rapport och att målgruppen oberoende av ort är i samma 

eller i en liknande livssituation. Beroende på hur mycket erfarenhet 

målgruppen har av bostäder och tillgänglighetsanpassning kan svaren 

variera. Det som skulle kunna skilja sig är hur kommunen bidrar till 

anpassningen av den privata bostaden och hur mycket ekonomiskt stöd 

målgruppen får. 

Genom att intervjua tillgänglighetskonsult Maarit Lundwall och jämföra 

svar från målgruppen med dessa och sedan sammanställa båda gavs ett 

bredare perspektiv på bostadens olika delar och gav där igenom också ett 

mer relevant resultat i slutändan. 

I rapporten valdes att göra avgränsningar kring målgruppen och endast 

diskutera personer i rullstol som fortfarande bor hemma och kräver mycket 

assistans. Hade arbetet berört andra människor med funktionshinder som är 

mer självgående hade resultatet blivit mycket annorlunda. I det fallet hade 

fokus legat mer på själva anpassningen av bostaden för en person som utför 

vardagssysslor på egen hand i t.ex. kök, badrum och tvättstuga istället för att 

hitta en lösning som fungerar för både funktionshindrade och andra 

personer.  

Genom att illustrera bostaden och dess funktioner med hjälp av både 

ritningar på planlösning samt med uppställningsritningar gavs en bra bild på 

hur det kan se ut. På köks- och tvättuppställning ser man också höjder och 

placering av olika maskiner vilket är en viktig del av utformningen. 

6.2 Resultatdiskussion 

Efter det att intervjuerna hade genomförts påbörjades arbetet med att 

utforma bostaden och ta fram en så optimal lösning som möjligt med de svar 

som samlats in samt den teori som tidigare tagits fram. Genom en 

sammanställning av svaren utformades en ny variant av Villa Saxnäs som 

skulle vara anpassad för personer med nedsatt rörelseförmåga.   

6.2.1 Intervjuer 

Resultatet från intervjuer med målgruppen gav många liknande svar och 

fokuserade mycket på samma saker i bostaden. Det som var viktigast och 

där mest fokus på anpassning låg skiljde sig inte mycket mellan de olika 

personerna och deras svar. Innan arbetets start bestämdes att fokus skulle 

ligga på entré, badrum, tvätt, kök och sovrum. Det var också på frågorna om 

dessa rum och de tekniska lösningarna som målgruppen svarade mest 
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utförligt vilket stämde bra överens med det som tidigare tagits upp i syfte- 

och målavsnittet. 

Det kan vara svårt att som privatperson utan relevant utbildning att veta hur 

tillgänglighet används i bostäder och hur denna tillämpas i olika former 

ansågs det vara bra att också diskutera med en sakkunnig inom området. Där 

igenom blev resultatet mer relevant då problemet togs an från olika synsätt 

och på så sätt blev det slugiltiga resultatet också mer användbart.  

Eftersom målgruppen till viss del har olika behov och krav beroende på typ 

av t.ex. funktionsnedsättning, ålder, familjesituation finns det nästan alltid 

behov av en individuell anpassning av bostaden, speciellt gällande taklyftar, 

placering av maskiniell utrustning samt hygienutrymmen där behoven kan 

skilja sig som mest. 

6.2.2 Utformning och analys av Villa Saxnäs 

I detta arbete studeras ett bostadshus i ett plan från Myresjöhus som exempel 

gällande tillgänglighetsanpassning av bostäder. Meningen är dock att 

resultatet som presenteras i denna rapport ska kunna appliceras på alla 

bostäder och visa på att det går att göra alternativa planlösningar där 

tillgänglighet och funktion står i centrum utan att det krävs en ändring 

gällande bostadens byggarea. 

Med arbetet av utformningen sattes måtten för SS 91 42 21 höjd nivå ut för 

att se hur väl den ursprungliga bostaden fungerade med dessa. Den höjda 

nivån i Svensk Standard anses vara anpassad för personer med 

funktionsnedsättning och deras krav på tillgänglighet och det är ofta denna 

standard man följer vid ombyggnation och nybyggnation. Funktionsmåtten 

för höjd nivå fungerade inte i bostaden så som den från början var planerad. 

Detta gällde b.la. position av väggar, storleken på dörrar, placering av 

maskinell utrustning, vändmått för rullstol, passager mellan väggar och 

planering av köket i förhållande till rummets storlek. Det som sedan visade 

sig i resultatet är att den höjda nivån inte alltid räcker till vid en fullkomlig 

tillgänglighetsanpassning av bostäder utan att det krävs mer än så. 

Som tidigare nämnt är behoven olika från person till person och det finns en 

del olikheter angående tillgänglighetsanpassning, men det finns också 

många behov och anpassningar som är lika. I resultatet visas hur det går att 

först göra en anpassning efter höjd nivå med hjälp av en del ändringar och 

även en ytterligare anpassning där planlösningen modifierats och utrymmen 

i bostaden ändrats ytterliggare. Detta visar också på att det finns ett behov av 

att utveckla den aktuella standarden och kanske också utöka de olika 

nivåerna för anpassning och tillgänglighet i en bostad. 

I utformningen av en ny och tillgänglighetsanpassad planlösning för Villa 

Saxnäs där ytterväggarnas position behölls gjordes en del avgränsningar för 



51 

Lindström & Lätt 

att arbetet inte skulle bli för omfattande. En relevant del i arbetet som inte 

undersökts särskilt ingående är den ekonomiska aspekten. Bidrag från 

kommuner till familjer där en eller flera personer är rörelsehindrade är 

begränsade och det finns inte alltid möjligheten att privat finansiera olika 

lämpliga ändringar i bostaden. Detta kan bidra till att anpassningen av en 

bostad inte utförs fullt ut eller så bra som den kunde ha gjort på grund av 

kostnaden. Exempel på en anpassning som kan vara kostsam är de olika 

lyftanordningarna i entré, badrum och sovrum.  

Det som kan minska kostnaderna angående tillgänglighetsanpassning är att 

byggherrar och byggentreprenörer redan i de första faserna av nybyggnation, 

renovering och projektering har detta i åtanke. Genom att producera 

bostäder där det med ett par få enkla medel går att anpassa boendet efter 

människors olika behov skapas också en helt annan flexibilitet. Denna typ 

av bostadsutveckling är på många sätt mer långsiktig och hållbar då familjer 

lättare kan bo kvar längre om det går att anpassa hemmet efter en specifik 

livssituation. 

6.2.3 Framtida studier 

Det finns ett antal olika studier i ämnet som är aktuella nu och för framtiden. 

Som tidigare nämnt finns det många fördelar med en flexibel bostad och här 

finns det ännu mycket att utveckla när det handlar om tillgänglighet och hur 

en bostad kan vara ämnad för flera olika ändamål utan några större 

utvändiga modifieringar. 

Studier om äldre med rörelsenedsättning finns det många av men inte 

mycket om den yngre generationen med rörelsenedsättning och deras behov 

i vardagen och i bostaden.  

En annan intressant vinkel som endast tas upp i korthet i denna rapport är 

den ekonomiska aspekten och vad som bekostas av staten, kommuner eller 

privatpersoner. Vilka val måste man som privatperson göra för sig själv eller 

sin familj och vad prioriteras högst? 

En undersökning av konstruktionen av ett hus eller en bostad och hur de 

olika tekniska lösningarna går att utföra är intressant för framtida studier. 

Hur mycket behöver olika tak-konstruktioner ändras eller förstärkas, vad 

kostar detta och är det möjligt att utföra överallt? 
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7 Slutsatser 

I arbetet med utformning och projektering av bostäder med 

tillgänglighetsanpassning handlar mycket om viljan och kunskapen att utföra 

diverse anpassningar. Uppfattningen av många kan vara att en anpassning av 

den privata bostaden är svår att utföra på grund av de många individuella 

besluten som måste tas beroende på vilka behov en familj har, men så 

behöver det inte vara. 

För att få en anpassad bostad krävs vissa prioriteringar, både gällande 

familjens behov och olika lösningar i bostaden. Det är självklart lättare att 

utföra en anpassning i ett stort hem när god tillgänglighet eftersträvas i varje 

rum men det finns också en ekonomisk aspekt att ta i beaktning. I och med 

att alla männisor har olika behov och ekonomi blir det också svårare att 

upprätta en standard som passar alla. 

Resultatet visar på att Svensk Standard höjd nivå på många sätt inte räcker 

till för en familj i den situation som undersökts, oavsett om bostaden är den 

aktuella för denna rapport eller en annan. 

Genom att alltid utforma med tillgänglighet som utgångspunkt blir 

bostäderna mer flexibla och det blir enklare att utföra olika ändringar och 

anpassningar. Att bygga hållbart handlar till stor del om tillgänglighet och 

att skapa lika förutsättningar för alla människor så långt det går oavsett 

behov vilket också var syftet med detta arbete. 
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Figur-/ Bildkällor 

Figur 1-2:  Figurerna är hämtad från SS 94221 - Byggnadsutformning - 

Bostäder – Funktions planering och är återgiven med vederbörligt tillstånd 

av SIS Förlag AB, www.sis.se, 08-555 523 10. 

Figur 3: Egen bild 

 

Figur 4-5: Svensson, E. (2015). Bygg Ikapp: För ökad tillgänglighet och 

användbarhet för personer med funktionsnedsättning. 6. Uppl. Stockholm: 

AB Svensk Byggtjänst. 

Figur 6-10: Figurerna är hämtad från SS 94221 - Byggnadsutformning - 

Bostäder – Funktions planering och är återgiven med vederbörligt tillstånd 

av SIS Förlag AB, www.sis.se, 08-555 523 10. 

Figur 11: Myresjöhus, planritning, Villa Saxnäs (2017) 

https://www.myresjohus.se/vara-hus/saxnas/ [2017-04-05] 

Figur 12-17: Egna bilder 

Figur 18: Etac, tekniska hjälpmedel, taklyft (2017) https://www.etac.com/sv-

se/vuxensenior/lyftar-selar/taklyftar/skensystem-molift-rail-system/ [2017-

05-11] 

Figur 19-24: Egna bilder  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall 

Bilaga 2: Kontroll av planlösning Villa Saxnäs höjd nivå 

Bilaga 3: Planlösning Villa Saxnäs höjd nivå och med ytterligare 

modifieringar. 



Bilaga 1: sid1: (1) 

Lindström & Lätt 

BILAGA 1: Intervjumall 

1. Är du familjemedlem eller assistent till en brukare?  

 
2. Hur ser er boendesituation ut idag alt. hur ser boendesituaionen ut för den familj 

du arbetar med? 1-plan, 2-plan, flerfamiljshus, hur många är ni i hushållet, storlek 

mm?  

 

3. Har ni någon gång flyttat på grund av er livssituation? T.ex. På grund av brist på 

utrymme eller att bostaden ej går att anpassa efter era behov.  

 

4. Finns det i er nuvarande bostad möjlighet att förändra t.ex. planlösning, entréer, 

hygienrum mm? Vid ja, vad för något och hur? Vid nej, varför?  

 
5. Är du medveten om att det finns något som heter Svensk Standard, som behandlar 

tillgänglighet i en bostad, och att denna finns i olika nivåer? Vid ja, vad vet du?  

 

6. Är du medveten om vad lagen säger om tillgänglighetsanpassning i bostäder? Vid 

ja, vad vet du?  

 

7. Vad gör att ett boende är bekvämt för er ur tillgänglighetssynpunkt?  

 

8. Skulle ni ha behov av ett extra rum i bostaden där en assistent ev. kan övernatta?  
 

9. Vad efterfrågar ni gällande tillgänglighet i,  

 

a. Entré  

 

b. Badrum  

 

c. Sovrum  

 

d. Kök  
 

e. Vardagsrum  

 

10. Finns det något du/familjen önskar ändra på i den nuvarande bostaden gällande 

tillgänglighet?  

 

11. Övriga synpunkter om tillgänglighet i bostaden?



Bilaga 2: sid1: (1) 

Lindström & Lätt 

BILAGA 2



Bilaga 3: sid1: (1) 

Lindström & Lätt 

BILAGA 3 
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